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A helyzet képe.
Irta a „Szabolcs1* számára: Wlassics Tibor.

Budapest, 1905. május 5.
A végtelen válság szomorú chaosában, 

midőn az események csak úgy kergetik 
egymást, de a várva-várt megoldás még 
sem következik el, amidőn fejlődés nem 
mutatkozik, haladás nem látszik, minden 
forr még és kavarog: ez az idő a gon
dolkodás ideje. Az ilyen stagnációs kor
szakokban kell és lehet gondolkodnunk 
kétszeresen, ekkor tünk elénk legélén
kebben, legszembetűnőbben: a publicista 
igazi hivatása.

Nem akarok most kitérni azokra az 
összes szempontokra, a melyeket a napi 
politika sajtója úgy is kellőképen megér
tet, nem akarok elmerülni a részletkérdé
sekbe, a melyek ma még úgy sem bírnak 
az alkalomszerüség jellegével; csak azo
kat a nagy vonásokat akarom előadni, a 
melyek a mai helyzet való képét adják.

Itt régi küzdelem folyik. Századokra 
visszanyúló harc ez. Csak a módban van 
külömbség, meg a szereplők változtak. 
A régi szabadságharcoktól igy jutunk el 
a sérelmi országgyűlésekig. A sérelmi or
szággyűléstől igv érünk a modern parla
ment alkotmányos küzdelméig. Azelőtt 
karddal vívták a harcok harcát, ma szó

val folyik a küzdelem. Hajdanában vitéz 
katonák harcoltak, ma politikusok küzde
nek. Miért ? A nemzet jogaiért. A nemzet 
alkatáért, (hogy ne használjak idegen szót, 
de tulajdonképen „a nemzet substratuma" 
fejezi ki ezt legjobban). Minden nemzet 
öröktől fogva szóló joga: a nemzeti had
sereg, a nemzeti közgazdasági berendezés.

A nemzet alanyiságát, alkatát teszi 
tönkre, ha bármelyik e kettő közül nem 
létezik. Es nálunk nincs meg egyik sem. 
Valósággal elszorul s magyar ember szive, 
ha látja, hogy hitvány, gyönge országok 
bírnak ezekkel a nemzeti alkatelemekkel, 
csak a magyarnak nincsen magyar had
serege s csak a magyar nem gazdálkod- 
hatik úgy, a mint akar. Egy, több mint 
ezredéves nemzet vagyunk s mégsem ren
delkezünk a nemzetalkat szükséges kellé
keivel.

A harc már régen eldőlt. A nemzet, 
feltámadt s az erőszakos kormányrendszert 
csúfosan megbuktatta Elsöpörte a kor
mányt. mely szembe helyezkedett az alkot
mánynyal és szentesítette Ítéletével azok 
küzdelmét, akik a nemzeti jogokért har
coltak. Mégis mit látunk? Az igazi harc 
csak most kezdődött. A nyilvános küzde
lemnek vége volt a jan. 26-iki választá
son. de a zárt ajtók megetti küzdelmek 
még csak ekkor következtek el. Meg kell

még küzdeni Becsesei s a kamarillával, 
melyet a haldokló kormány szellemidézői is 
támogatnak. Es ez a küzdelem kemény és 
nehéz. Lelket ölő. nemzetet tespesztő, éle
tet őrlő harc ez. Ármány, gyűlölet, szen
vedély és ravaszság játszák ebben a fő
szerepet. A nyílt küzdelem a fegyverrel 
való vadászat, ez az álküzdelem a csapdá
val, fogóval való „álvadászat". S lassan, 
észrevétlenül csábitó, huri démonok lejtik 
körül Hungária alakját s vigyázni kell a 
vezéreknek, hogy el ne csábítsák ót hajoló 
bűvös táncukkal. Kikapcsolás, leszerelés, 
uj alapon dicső hősei, csúnya játékot űz
nek egy komoly és nagy nemzet életével!

Mert egyet nem kell hinnünk, egyet 
a magyar ember esze, szive nem vesz be, 
hogy a mi nemzeti követelményeinknek a 
korona áll útjában. Ezt soha el nem hisz- 
szük. A koronás magyar király csak 
azt kívánhatja, csak azt akarhatja, a mit 
a magyar nemzet kíván és akar. A ko
ronás magyar király érdeke az, a mi a 
magyar nemzet érdeke. Nem és ezerszer 
nem igaz — bár mennyire akarják is ki
játszani felséges személyét ebben a csúnya 
játékban — hogy a magyar király aka
dályozza meg a nemzeti akaraton nyugvó 
politika érvényesülését,

Higyjünk és bízzunk a diadalban. A 
nemzeti ellenzék szövetsége, a melyre a

T Á R C A .

Jó éjszakát.

A könnyöd jókedv — mi ez ? babona ? — 
Egyszorro eltűnt. — Néznék tétova,
De nőm lehet. — A fej csak rám mered, 
í'res szemével csak néz engemot,
Sőt, mintha hallanám is a szavát:
A néma csendben, tompán : „Jójszakát !*

Talán ez erdő, ahol o fa nőtt 
Nemesi birtokom volt azelőtt,
Talán e munkás, ki e gödröt ásta 
S csontom durva kézzel szertehányta, 
Jobbágyom volt, — a vagyon mit ád ?! 
Ezért dolgoztam ?! — Ejh : Jé éjszakát!“

Irta : Kúton.
Csillaggal ékes, csöndes éjszaka 
Vidám füttyszóval ballagok haza,
Az utca szürke, sima kövein 
Tompán kopognak lassú lépteim, 
Minthogyha még a kő is intene: 
Aludni térj már, itt az ideje.

Köröttem minden alszik, néma csend, 
A zaj, az élet régen elpihent.
A szivem könnyű, — akár a zsebem, 
Akármelyikbe nézek, odabenn 
Mindkettőben csak ogyot láthatok: 
Egy lányarcocska vígan mosolyog.

Pihenni kívánsz ? — Oh nem pihenés, 
Amelyre reggol jé felébredés,
A rézsaújju hajnal két keze 
Csak uj korbácscsal van mindig tele, 
Kelé sugárban robot vár roád,
S kopott frázis végül : „Jójszakát!“

Futsz újra egy más — balga álomért 
Amelyet senki soha ol nem ért,
Hir ?! — Vágytam ón is arra egykoron. 
Dicsőség? ! — Volt az is az én lobogóm. 
Vagyon ? — Földi jó, mely nyugalmat ád ? 
Egyszer csak mindennek „Jó éjszakát !•

Akartam lenni boldog, — az levók.
Ezt is kettévágta ám a vég!
S boldogságomról mit tud a világ? 
Nőtt-e abból is csak egy szál virág?
— Ezért dolgoztam hát egy élten át? 
Csak élvezz, inig élsz ! — „Jó éjszakát!"

Csillaggal ókos. néma éjszaka,
Ismét csend, Ji.ssan indulok haza,
Való volt? Alom? most már tudom, 
Támolygva ballagok a szürke utón. 
Elismerés ? Pénz ? — ügy van mind csak

[álom
De érted szerelem — érdemes csatáznom !

Egyszerre, — ej mi volt ez ? ! — hirtelen 
A°lábam megbotlott, úgy órezem. 
Gödörhöz értem. Mély gödör. Belőle 
Táviró oszlop áll a levegőbe,
S mit elgörditott a lábam tova,
Az egy kiásott ember-koponya.

Nagyember voltam ón. elhiheted,
Sok ember tisztelt, kereste kodvemet; 
Dolgoztam értük, űzött munkavágy,
S most? — sírom sem nyugalmas, biztos 
Beléje ásnak, profán, lomba fát, [ágy, 
Nevem rég feledve: — „Jó éjszakát!*

S ha hő kebled — lányka — visszhangot 
Élvezem a legszebb : „Jó éjszakát!“ [ád :

&
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nemzet minden kincsét bízta, nem fogja 
elhagyni a nemzetet soha. Féleredmény- 
nyel, kikapcsolással, más alapokkal, nem 
elégszik meg soha Egy képzelhető meg
oldás van: a nemzeti akarat politikájának 
minden téren való teljes érvényesítése. 
Magyar vezényszó, magyar címer, ma
gyar zászló és jelvény, magyar hadsereg 
és önálló vámterület s a vele járó teljes 
önálló közgazdasági berendezkedés. Ez 
volt a nemzeti akarat. Vagy megadják ezt 
s akkor a nemzeti akarat politikája érvé
nyesül. Vagy nem adják meg, s akkor a 
nemzeti akarat is felelni fog, megadja a 
méltó választ. Nem lesz adó s nem lesz 
katona.

Mert elvi elintézés, fönntartás, Ígéret, 
ez semmi, ez humbug. Tiszta eredmény, 
igazi megoldás: csak a tényekben van. 
8 itt megint hazafiui aggodalommal intjük 
a szövetkezett ellenzéket attól, hogy az 
uralom vágy. a hatalmi mámor, a kor
mányra jutás hiú ábrándja valahogy el 
ne térítse őket az egvedül becsületes és 
hazafias politikától. Hisszük, hogy pereznyi 
hatása volna a politikai változásnak, ezen 
nemzeti politika teljes érvényesítése nél
kül is.

A „szellemiben, a ,, kormányzat “- 
ban talán mindjárt éreznénk is a kelle
mes változást. De ez csak pereznyi volna 
s ez a pereznyi gyönyör, nem ér fel egy 
nemzet egész életével. Mert ha most azt 
a keveset, a mit a nemzet kíván — el
engedjük, elpaktáljuk, vagy jobb időkre 
eltesszük, akkor még az idő sem jön el 
többé, midőn e magyar politika irány

elveinek a jelentőségét vitathatjuk, akkor 
eljátszottuk végleg és örökre önálló nem
zeti szerepünket.

Azért résen kell lenni minden ma
gyarnak. Sok és nagy veszély van. A fe
lülről jövő obstrukciával szemben nagyon 
óvatosak és fölötte kitartók legyünk.

A nemzet valódi érdekeit pedig senki 
fia fel ne adja, mert a ki ezt tenné, an
nak nem is hazaáruló, de nemzet gyilkos 
lesz a történelmi neve.

Kivándorlás.
I

A múlt évben körülbelül 800000 ember 
vándorolt ki Amerikába és az idén ez a szám 
emelkedni fog. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, 
hogy itt ujabbkori népvándorlással van dol
gunk. Érdemes evvel a nagyfontosságu je
lenséggel komolyan foglalkozni. Első sorban 
föltűnik az a körülmény, hogy aránylag leg
többen vándorolnak ki Magyarországból, 
Ausztriából, Orosz-, Olasz-, Spanyolországból, 
raig ellenben a nagy Németország-, Francia- 
ország-, Nagybritániából a kivándorlás elenyé
szően csekély, úgyszintén jelentéktelen a ki
vándorlás Sweiczból és Németalföldről.

Ezen statisztikai adatokból megállapít
ható az a tény, hogy a kivándorlást nem a 
túlnépesedés okozza, mert hiszen az utóbb 
említett országok sokkal sűrűbb népességgel 
bírnak.

Hazánk területéről a múlt évben több 
mint 100000 ember vándorolt ki; a kiván
dorlók legnagyobb része földműves, napszá
mos, jóval kisebb része iparos, kereskedő ; 
elvétve akad néhány mérnök, lelkész. — A 
múlt héten olvastuk a fővárosi lapokban, 
hogy az ószakamerikai egyesült államok 
Brown Márkust kiköldötték annak tanulmá
nyozása végett, hogy a hajóstársaságok ügy
nökei mennyiben mozdítják elő a kiván
dorlást.

A fővárosi lapoknak ez a hire azonban 
i nem kimerítő, mert alkalmam volt magának 
j Brovnnak nyilatkozatát hallani s igy a leg- 

authenticusabb forrásból akként egészítendő 
ki a jelzett hir, hogy Brown a kivándorlás 
okainak, természetének kutatására lett ki- 
küldve. Szerinte ma már az Amerikába való 
kivándorlás oly nagy mértéket öltött és oly 
elemekből áll, melyek nem kívánatosak s 

j melyek esetleg az Egyesült Államok törvény- 
hozásának beavatkozását fogják szükségessé 
tenni.

A magyarországi kivándorlásnak két
ségtelenül igen nagy jelentősége van nemzet- 
gazdasági szempontból, mert ha egy évben 
100000 munkás kéz hiányzik, az itt maradt

munkások keresete emelkedik, mert miként 
az árunál, úgy a munkánál is az árt a ke
reslet és kínálat egymáshoz való viszonya 
szabályozza. A munkabérnek az utóbbi évek
ben tapasztalt emelkedése tehát a kivándor
lással szoros összefüggésben áll.

A kivándorlók nagy többsége tudvale
vőleg évenként jelentékeny összeget küld 
hozzátartozóinak, vagy visszatérésekor maga 
hoz. Ennek a jövedelemnek nagy befolyása 
van a föld értékének emelkedésére, s a nem
zeti jövedelem fokozására, a mit Örvende
tesnek jelezhetünk.

A kivándorlásnak ezen fényoldalai mel
leit nem szabad szemet hunynunk árnyoldalai 
felett! Vájjon nem megdöbbentő-e a/, a tény 
hogy ez a tejjel-mézzol folyó ország, mely 
természeti kincsekkel oly gazdagon megál
dott, a még nem sürü lakosság meg élhelé- 
sóröl sem képes gondoskodni és évenként 
100000 ember veszi kezébe a vándorbotot, 
hogy megfelelő munkára és jövedelemre 
szert tehessen! Mennyivel hasznosabb, pro- 
ductivabb volna, ha ez a kivándorló, legjobb 
munkás elem, azokat a munkálatokat nálunk 
végezné! Hiszen a mi munkásainkkal végzett 
munkákkal, termékekkel az Egyesült államok 
jó üzletet csinálnak, s azokkal a produktu
mokkal conkurrálnak a mieinkkel. Valóban 
szinte hihetetlennek tűnik föl, hogy bár a 
munkabér jóval nagyobb az Óceánon túl 
mint nálunk, s bár a nagy távolságból való 
szállítás nagy költséggel jár, mégis akár hány 
cikk van, melyet Amerikából importálnak 
hozzánk! Ez szomorú valóság és ha ennek 
okát vizsgáljuk, úgy a kivándorlás főokát is 
megtaláljuk.

Amerika drágább munkabérek mellett 
olcsóbban tud produkálui, főleg azért, mert 
a szabad köztársaságban mindenkit munkája, 
jelleme és tehetsége szerint becsülnek, mert 
ott a militarismus nem hatalmasodik el, mert 
ott nyomasztó adó és más közteher nem nyű
gözi le a vállalkozási kedvet, mert ott a fe
lekezeti és nemzetiségi külömbségek a tár
sadalmat nem tagolják szót ellenséges ta
gokká, mert az általános, alapos és mégis 
ingyenes oktatás az előítéleteket, szellemi 
sötétséget nagy mérvben eloszlatta.

Még igen számos indokot lehetne föl
sorolni, a nélkül, hogy teljesen kimerítenék 
az amerikai kedvezőbb viszonyok okait.

Egy intelligens amerikai kereskedőtől 
nemrég azt kérdeztem, vájjon a szocialismus

A becsületes asszony.
Irta : Szilánk.

— Én becsületes asszony vagyok !
Ez volt a szavajárása Bárdos Údönnó- 

nek, ki ezt naponta legalább is tizszer el
mondta otthon, de ha kiment és összetalál
kozott ismerőseivel, akkor bátran hozzá lehet 
még venni tizenötöt.

Nem is vette ö ok nélkül ajkára a fen
tebbi aranymondást, mert tényleg som lány
korában, sem amióta Bárdos Ödön alispán 
urat boldogítja, róla egy rossz szó sem esett, 
hozzá a gyanúnak még árnyéka sem férhetett.

Pedig Balogh Laci a bús özvegy megyei 
fószámvevő eleget szimatolt a szép menyecske 
nyomában, hátha valamit ki lehetne sütni 
felőle. Ha már a többi asszonyról mesél a 
világ, miért ne mesélne erről is. Mikor ez az 
asszony a legkülönb valamennyi között.

Mint Szilassy Antal főszolgabíró egyetlen 
leánya, végigtáncolta a megyebálokat, udva
rolt is neki a megye fiatalsága, de bár ki
fogástalan magaviseleté, kedvessége, pikáns 
szépsége általánosan kedveltté tették őt, a 
keze és szive utáni versenyben mégis Bárdos 
Ödön lett a győztes.

Pedig hát az alispán ur már túl volt azon 
a koron, amikor még ábrándozni szoktak. 
Negyven és ötven között ingadoztak évei,

dacára, hogy mint jól konzervált ember alig 
nézett ki harminc és egynéhánynak.

De hát Margit okos lány volt a apja a 
főbíró ur még okosabb. Aki alispánná lehet, 
az ne legyen aljegvzöné, de még szolgabirónó 
sem. Aki a kétszerkettővel tisztában van, az 
másként nem is tehet.

Mint húszéves fiatal és szép lány lett 
az alispán ur felesége, az aljegyzők, szolga- 
birák, meg holmi gyakornokok — akkor — 
nagy bánatjára.

Ez ezelőtt öt esztendővel történt. Azóta 
szokta meg a szép alispánná uton-utfélen 
mondogatni:

— Én becsületes asszony vagyok.
Mert tanú reá az egész vármegye, hogy

leánykorában soh'se hallották tőle azt, hogy:
— En becsületes leány vagyok.
De hogy mégis szójárásának eredetét, 

alapját kutassuk, meg kell vallanunk, hogy 
az nem volt afféle légből kapott mondás. 
Majdnem azt mondhatnék, hogy jogosan hasz
nálta. A kis megyeszékhely szép és kevésbé 
szép asszonyai meglehetős könnyüvórüek vol
tak. Annyi kaland járt szájról-szájra, hogy 
kitelt volna azokból egy négy kötetes regény. 
A főispánná, a föjegyzönó, a főispáni titkárnő, 
a megyei pénztárnoícnó, az írnokok nejei, sőt 
még a János hajdú gömbölyű óletpárja is 
kimondhatatlan sok kalandon mentek keresz- 

j tül, már amennyiben hitelt lehet adni Bárdos 
Ódönnónek. Pedig egy csines és becsületes

asszonynak — mint amilyen ő is volt — va
kon lehet hinni.

Ez volt tehát a legfőbb indoka a szép 
alispánnónak, hogy mindig és mindenütt be
csületességét hirdesse. Büszke is volt az alis
pán ur. Ö maga is átvette k. neje aranymon- 
dásál s igen gyakran lehetett tőle hallani ily
nemű megjegyzést:

— Hja, a feleségem, az egészen más, 
az egy nagyon becsületes asszon}'.

Utóvégre is oly sűrűn emlegették a be
csületességet, hogy egészen mindennapi lett.
A városban már nem is hívták máskép az 
alispánnét, csak: a „becsületes asszony“. Sőt 
a vidékre is elkerült. A földbirtokosnék, a 
jegyzőnék maguk közt már csak igy kérde
zősködtek :

— Láttad a becsületes asszonyt? — Ho
gyan van öltözve a becsületes asszony ? — -• 
Mikor megy fürdőre a becsületes asszony? — 
Ilyen kérdések napirenden voltak.

Az aranyitjuságot természetesen bosszan
totta az alispánná becsületessége.

Hogy még ilyen is akad a mai világban ! ?
A fiatalság ellenállhatatlannak képzelte 

magát, kinek egy szavára, sóhajtására a nők 
bájos serege megindul s hozza az áldozatot 
Ámor isteni oltárán.

Különösen Darvas Béla, az első aljegyző 
volt az alispánná becsületességén megbotrán- 
kozva.

Hiszen tudjátok — mondogatta pajtásai-
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erősen fejlödik-e Amerikában, erre ö azt fe
lelte, hogy nem, mert minden törekvő, jóra- 
való munkás néhány év alatt néhány ezer 
dollárt megtakaríthat, s igy nincs oka elége
detlennek lenni! Mily irigylésre méltó álla
potok ! Mikor fogjuk ezt mi is elmondhatni?

Az állam es társadalomnak vállvetve 
kell küzdeni, hogy közállapotaink és a meg
élhetési viszonyok megjavuljanak, különösen 
fontos a hatóságok feladata, viselkedése, 
soha sem feledjék, hogy a hivatal nem ön
cél, hanem hogy a nép érdekében lettek 
létesítve és nem megfordítva.

Haszontalan.
Még az utcán tartózkodó pórnóp szájá

ból is ritkán lehet hallani azon szót, melyet 
közleményem címéül választottam. Nem azért 
tettem ezt, mintha a jóizlós azon szabályát 
nem ismerném, hogy az ilyen szó nyomda
festéket nem érdemel, hanem azért, mert eme 
szót e„rv gimnáziumi értesítésből voltam kény
telen kiírni.

Iiren, a helybeli gimnázium I. osztályába 
járó. tisztességes szülőktől származott egyik 
növendékre alkalmazza emo mélyen sértő szót 
a tanári értesítés.

Elismerem, hogy a tanárnak köteles
sége a nem elég előmenetelt tanúsító tanít
ványaira nézve a szülőket figyelmeztetni. 
Ha a tanár ezt az iskolához, a tanári állás
hoz, a szülők társadalmi állásához mért for
mában teszi, köszönetét érdemel érte; do ha 
egy tanár azt jegyzi a kiküldött értesítésbe, 
hogy az illető tanítvány haszontalan, ezt már 
nem tartom megengedhetőnek, ez már mó
lven sérti azon szülőket, akik az iskolai szó
tárban ilyen kifejezést nem képzeltek.

Vannak ugyanis szülők, akik az okszerű 
gyermeknevelés egyik szükséges feltételéül 
a szabad mozgás megengedését tekintik. Hogy 
ez helyes, azt a mi gimnáziumunk illető tanára 
is elismerheti. Ila most egy olyan gyermek, 
akit nem a gyermekszoba rekedt levegőjében | 
neveltek, nehezen szokja meg a gimnáziumi j 
szi' őrt, azért haszontalannak nevezni, ezt Írás- | 
bán kiadni nem lehet, nem szabad. A gyér- ; 
mek, gyermek marad még a gimnázium alsó j 
osztályaiban is és ha gyermeki hajlamainak í 
kifejezést ad, azért nem haszontalan, logfölebb ! 
élénknek nevezhető.

Ott, ahol egészséges embereket akarnak !

nak — ón már csak értem az asszonyokkal 
való bánásmódot, minden fegyvert harcba 
szoktam vinni, a rohamok keresztülvitelében 
meg épen példányképül szolgálhatnék a leg
vitézebb katonatisztnek is. .̂ s nyugis mond
hatom nektek, hogy két évi ostróm után még 
nem haladtam tovább, mint hogy a tavaszi 
majálison megcsókoltam hófehér nyakát, il
letve csak magakartam csókolni, mert amint 
az erdő sűrű lombja eltakart bennünket, ón 
lihegő ajkaimmal már-már nyakának bárso
nyát érintőm, hideg lenézéssel fordult szembe 
velem s szemembe vágta :

— En becsületes asszony vagyok !
— Oh — fejező be Béla a pikánsnak 

ígérkező elbeszélést — én utálom a bocsüle- 
t s asszonyokat.

— Az igazat megvallva — vette föl a 
fonalat ivováts Zoli, a második aljegyző — 
én is megpróbáltam már vele, de mondhatom 
nektek, örültem, hogy ép bőrrel menekültem 
inog. Angyali kis kezét majdnem érintkezésbe 
hozta arcommal s a végén nekem is szemembe 
vágta becsületességét. Pedig hát minden bű
nöm csak abból állott, hogy a télen fölcsatol- 
tam korcsolyáját a jégpályán s talán kissé 
melegebben szoritotlam meg lábacskáit.

Az első aljegyző bús mólázással moz- j 
gutgatta szürkülő fejét:

— Bizony becsületes asszony ! !
(Folyt, köv.)

a felsőbb iskolákban nevelni, össze tudják 
egyeztetni az iskolai fegyelmet a gyermeknél 
okvetlenül megkivántató mozgékonysággal. 
A moghunnyászkodó, lassú gyermekből ritkán 
lesz életrevaló ember, vagy betegség gátolja 
abban, hogy gyermeki hajlamainak kifojezóst 
adjon. Különben az iskola arra való, hogy 
okos bánásmóddal igyekezzék az elemi isko
lákból felsőbb tanintézetbe lépett gyermeke
ket a nagyobb rend, a nagyobb fegyelem és 
nagyobb figyelemhez szoktatni. Ha a tanárnak 
nem sikerül rövidke idő alatt komoly apró 
embert faragni egy mozgékony, életeloven 
gyermekből, még eme körülményből arra kö
vetkeztetni, azt írásban kiadni, hogy a gyer
mek haszontalan, nem szabad.

Ugyan, ugyan, hát nem azon hivésben 
adja minden szüle gyermekét a felsőbb isko
lákba, hogy ott testi és szellemi neveléséről 
gondoskodnak. Mit képzelhet aztán a szülő, 
ha a tanári kéz rásüti gyermekének homlo
kára a haszontalan rettenetes jelzőt? A szülő 
megdöbbenve kérdi ilyenkor önmagától, váj
jon valóban megérdemelte-e gyermeke emo 
kíméletlen, szokatlan megbélyegzést ? A szülő 
végiggondolja a gyermek rövid múltját s ha 
azon meggyőződésre jut, hogy gyermeke ok 
nélkül lett o sértő jelzővel illetve, nem méltó-o 
felháborodása? Hiszen a szülő nevelőt, apa
helyettest vél a tanárban, ki szigorral bár, 
do nevelői tapintattal köteles a gyermekkel 
a felsőbb iskolai nagyobb fegyelmet mog- 
szoktatni s ha ez mindjárt nem menne is, a 
gyermeket haszontalannak nevezni érthetet
lennek, a helyes neveléssel összoegyoztotho- 
tönek nem tartja, nem tarthatja.

Lehet, hogy tanári szempontból haszon
talan lehet a gyermek, ha memóriája nem 
képes a felsőbb iskolák tananyagát azonnal 
felfogni, megemészteni. Hát kórom, én fel
teszem mindon tanárról, még arról is, aki 
egyik tanítványát az értesítésben haszontalan
nak novezte, hogy fel tudja fogni, miszerint 
az elemi iskolai és gimnáziumi tantárgyak 
felölelóse, szellemi feldolgozhatása között igen 
nagy a különbség. Ha most egy 1. osztályba 
járó gyermek nehezebben tanul conjugálni, 
mint a másik, azért még nem haszontalan. 
Megeshet, hogy a kezdetben gyenge tanuló
ból szorgalmas és jó tanuló, később igen de
rék embor lehet. Hiszen sok lángész züllött 
már el az életben, mig a volt közepes tanuló 
megállta mindenben és mindenütt a helyét, 
így fogva fel a dolgot, nem képzelek olyan 
körülményt, hogy a tanárnak szabad volna 
tanítványát haszontalan jelzővel Írásban kiadva 
illetni. Ez azért sem engedhető meg, mert 
egy ilyen kifejezés a szülőket szivén éri, re
ményükbe markol.

Nem akarom e sajnálatos kérdést hosz- 
szasan fejtegetni. Azt azonban kijelentem, 
hogy azon iskola tanárától, mely hivatásának 
magaslatán áll, rendeltetése tudatában ól, 
ilyesmit nem várhat olyan szüle, mely tisz
tában van a gyermeknevelés követelményei
vel, mely tud tisztességes lenni, tudta és tudja 
gyermekét tisztességben nevelni.

N é m ó .

Elő leges színházi jelentés!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy a városi színházat 1905. évi 
május hó 12-én megnyitom. Egyben van sze
rencsém társulatom névsorát, valamint a 
„Nyíregyházai városi színház" munkatervét i 
bemutatni.

I. 1'gyvezetőséfi: Makó Lajos, főrondoző. 
Szabó Károly, titkár. Müller Mátyás, karnagy. 
Krémer Jenő, rendező. Klenovits György, ren- 
dozö. Szalay Károly, ügyelő. Csügényi Vilma, 
súgó. Oroszné Hona, pénztáros.

II. Előadó személyzet: Hölgyök: Felhő 
Rózsi, soubrette énekesnő. Tibor Lóri, kolo- 
ratur énekesnő. Krémemé Lili, nópszimü éne

■ . .................... ; v  * -------- v u v . w o u u ,  w / i v i v u j í i
Emibe, komika anya. Ebergónyiné Amália, 
drámai anya. Iladrik Anna, hősnő. P. Mon- 
száros Margit, szende. Kendy Boriska, soub- 
rotte, társalgási. Mészáros Giza, naiva. Cs. Al- 
masy Júlia, vígjátéki anya. Berzeviczy Etel, 
Németh Eszti táncosnők. — Urak: Klenovits 
György, hösszerelmos ósjellemszinósz. Krémer 
Jenő, burleszk-komikus. Palágyi Lajos, lyrai 
szerelmes. Halász Alfréd, szerelmes színész. 
Ivanyi Antal, siheder színész és énekes. Csőr
ö s  Gyula, bonvivant. Szalay Károly, színész, 
henyén Mór, apa- ósjellemszinósz. Mezői Pé
ter kedélyes apa. Makó Lajos, kedélyes apa. 
Szilagyi Aladar, bulto-komikus. Virágháty La
jos, tenor-bullo. Kalmár József, tenorista. Mezey 
Andor, baritonista. Szabó Gyuluska, gvermok 
szereplő.
P 1 i7 /- syédSzemélyzet: Nők : Hajnal Ilonka, 
Erdélyi Ld y, henye Józsa, Szokol Margit, 
Szabó Károlyne, V.-Keresztóly Flóra, Tóroy 

onka Koháryno Eszti, Egri Berta, Kertay 
Ilka, Berzeviczy utel, Németh Eszti kardalos- 
nok es sogedszinésznök. — Dorner Ernő, Ko- 
hary lal Szabó Samu, Pápay József, Szabó 
Karoly, R. Nagy Gyula, Paksy Sándor, Mól- 
nar Rezső, Róna Valér, Szabó Samu, Erödy 
Jenő, Balogh .József, Juhász Imre kardalosok 
es segedszinószek.

14 tagból álló zenekar.
,,,, ? érl e!Í f f téMe7c: Bérletár 30 előadásra : 
!..a.̂ 0 N kor. I- r- ülőhely 54 kor. II. r. 
in- 1 y 4í,, kor-; 15 páros előadásra: Páholy 
Ío°, k0r’J - J d  ü,löhelV 27 kor. II. r. ülőhely 
^  or. oU nll. 15 páratlan előadásra ugyan
annyi.

Ez idényben színre kerülhető uj és ré°ú 
darabok : Operettek : János vitéz, Mulató Is
tenek, Ratartós király kisasszony Danczigi 
herczegnő, Tavasz, Casanova, Drótos tót, Bob 
herceg, Arany virág, Hajdúk hadnagya, Ne- 
bantsvirág, Denevér, Ingyonólök, Lotti ezre- 

— Drámai válfajok: Szaharai konzul, 
Kilickrankie herceg, Diák élet. Elnémult ha
rangok, Wallenstein halála, Lőcsei fehér asz- 
szony Boszorkány, Arany patkó, Emigráns, 

en leányok, Troilusz és Kresszida, Szont- 
bernáti barátok, Polgármester ur, Erősek és 
Syöngók, Olga, Bernd Róza, Constantinabhe, 
Kuruc Fej a Dávid.

Bérelni lehet Jakobovits Fanny k a 
szivartőzsdéjóben.
... A bérletösszeg a bérletjegy átvételekor 

előre fizetendő. A bérlet toljos lejártáig föl 
nem oontható.

, Kelt Nyíregyházán. 1905. évi április hó29-en.
Kitűnő tisztelettel 
Makó, igazgató.

üti levél.
Jeleztük lapunkban, hogy Görgey had

nagy \ argyas föhadnagygyal világkör'uti útra 
indult. Bírjuk Ígéretét, hogy az érdekesebb 
eseményeket lapunknak meg írja. Még ma is 
az ilyen nagy utazás ezerféle kellemetlen
séggel és veszélylyel jár. Mosta tengeri utat 
írja le, moly után a szárazföldiek következ
nek, amelyek még több változassággal fog
nak járni. Jelenlegi levele igy szól :

Tekintetes Szerkesztőség !
Megígértem, hogy időközönkint hirt adok 

magamról, eddig még nem volt érdekes u i 
esemény, de jelenleg már sajnos több is van 
mint kellene.

Március 11-ón indultunk el a „Pretoria* 
nevű hajón New-York-felé, s már kezdetben 
kedvezőtlen időnk volt, úgy hogy Dowerben 
a hajó alig tudta felvenni az onnan induló 
utasokat. 14. és 15-ike közti éjjel pedig a 
vihar totó pontját érte el. Igazi kisértetio 
éj volt ez, a szél ereje a fokbeosztás tető

Sirolin
a legkiválóbb tanárok or- tüdőbetegségeknél, légzőszervek  hurutosvosoktól, mint. hathatós szer

bajainál ugymint idült bronchitis, szam árhurut 
s^badozóknál influenza után

és különösen láb-
aján lta tik , Em eli az é tv á g y a t  és a te s t s ú ly t ,  eltávolítja aA 4-----  -----r? *---  — ------ "̂*,1 ^

J  köhögést és a köpetet és m egszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó  ize m iatt a gyerm ekek is szeretik 
szertárakban üvegenkint 4 .  — k$r.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy m in d en  üveg  a la n t i  e eg g e l legyen  e llá tv a .

F Hofíniíum-La Roclio & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz.)

A gyógy-
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pontját érte el, s a 160 méter hosszú hajó 
hol a hullámhegyek tetején, hol pedig az ezt 
követő hullám völgyek mélyén recsegett.

Egy szerencsétlen matrózt a vihar fel
kapott a levegőbe, s messze a hajótól esett 
a vízbe. Minden mentési kísérlet hiábavaló 
volt, a szegény fiatalembert többé nem láttuk 
viszont. Később a hajó oldalán lógó lelán- 
czolt főmentö csolnakot tépte le a vihar, s 
azt magasra emelve úgy vágta a kapitányi 
emelvényhez, hogy mind a kettő darabokra 
tört. A kapitánynak szerencsére komolyabb 
baja nem történt. Aznap éjjel alig haladtunk 
pár tengernyi martfűidet, s másnap alig mer
tek az utasok elő bújni kajütjükből. Az ezt 
követő napok már nyugodtabban teltek, s a 
vége felé már sajnáltuk is, hogy közeledünk 
New-York-hoz.

Az itteni újságok telve vannak a 15-iki 
vihar tárgyalásával.

Különben még más baleset is történt. 
Tegnapelőtt április 2-án, társammal, Vargyas 
föhadnagygyal, a környéket megtekintendő, 
az e czélra magunkkal hozott tendennen (bi- 
czikli) kirándultunk, s lloboku közelében egy 
lejtőn lefelé, lánczunk elszakadt, s a fék nól- j 
küli kerékpáron akaratlanul és irtózatos se- ! 
bességgel száguldottunk lefelé, s e közben 
egy kövön az első kerokünk oldalt olvágó- 
dott s társam oly szerencsétlenül esett le, 
hogy jobb karján csont repedést kapott. Én 
csak az arczomon s a kezemen kaptam jelen
téktelenebb horzsolásokat. Utunk rosszul kéz- j 
dődik! Ha babonás volnék azt mondanám, 
hogy ez mind azért van, mert pénteki napon j 
hagytuk el hazánkat.

Az itteni viszonyokról még nem irha
tok, mert csak múlt hó 26-án érkeztünk (5 
napi késés a hajón) s most pedig nem igen 
mozdulok el társam mellől

Görgey, hadnagy.
U. i. Fáj a kezem, nem tudok Írni ol

vashatóbban. Bocsánat!
New-York, 1005. IV/4.

i\I agánj el 1 eg ii telefonok az állai ni 
hálózatban.*
Irta: S íp o ss  Á rpád.

A „Technológiai Lapokéban általam vet- I 
tetett fel azon eszme, hogy a biztosítékot le | 
nem tevő előfizetők is beszélhessenek saját : 
gépjükről az interurbán telefonforgalomban j 
hívóként, ha a kapcsolási dijat esetenként és ! 
előre beküldik a kapcsolóhivatalnak. A keres
kedelemügyi minister felismerte eszmém fontos
ságát és lakóhelyemen: Nyíregyházán szer
zett kedvező tapasztalatok folytán az egész 
országra nézve való bevezetést tetto tanul
mány tárgyává. Értesülésem szerint most van 
az uj telefonszabályzat is megvitatás alatt, 
mely alkalomból kifolyólag szükségesnek tar
tom az állami hálózatnál táp isztalható egy nagy 
hiányra, az . intézökörök jóakaratu figyelmét 
felhívni.

Tapasztalható ugyanis, hogy a magán
telefonok száma az országban egyre emel- j 
kedik, ami tőleg annak tulajdonítható, hogy 
a készülékek éjjel-nappal használhatók esnem 
kell a kapcsoltatással bajlódni. A magánteie- 
fonok tulnyomólag azért létesittetnek, hogy 
valamely gyárat az igazgató lakásával, uradal
mat a tulajdonossal, toronyért a tűzoltósággal, 
csatorna- és folyamőröket az ármentesitö tár
sulat irodájával, Katonaságot a rendőrségiét, 
vasúti állomást a csendőrséggel, helyi érdekű 
vasutaknál az őrházakat egymással és az ál
lomással stb. kössön össze.

* Á tvétetett a .Technológiai L apokébó l. N yíregy
háza város lakosságát is közelről érdeklik  a cikkben foglal
tak, am ennyiben az a ján lat elfogadása esetén városunk
ban is könnyű szerrel lehet a régen hangoztatott tűzjelző 
berendezés létesítését megvalósítani.

A magántelefonok felállításának sok 
akadálya van, pl. a létesítés engedélyezési 
eljáráshoz van kötve, az oszlopok és vezeté
kek felállítása idegen személyek magánjogát 
érinti, az önálló oszlopsor felállítása, a veze
tékek ós gépek évenkénti gondozása műszaki 
tudást követői ós a tulajdonosra sok költség 
viselését rója.

Az állami hálózatba szívesen lépnének 
be az említettek, ha annak üzemo éjjel-nap
pali volna, mivet elengedhetetlenül szüksé
ges nálunk a folytonos igónybevehotés. Sok
szor olyan akadályok merülnek fel a ma
gántelefonok felállásánál, amelyeket elhárítani 
nem lehet. Ilyenkor a felállítani kívánók be
lépnek az állami hálózat előfizetői közé, 
moly esetben azonban a beszélgetések 90 
százalékát azon ogy számmal folytatja az 
előfizető, amely üzletkörébe esik. Á fentebb 
elsoroltaknál ós még sok más esetben az 
állami hálózat igénybevételét nagy mérték
ben hátráltatja az, hogy a vidéki központok 
legtöbbjétől naponta 8 órán át lehet kapcso
lást kérni, holott az éjjel-nappali használat 
kívánatos.

Az ismertetett hátrányok egyszerre meg
szűnnének, ha a miniszteriem lehetővé tenné, 
hogy kívánatra 2 előfizető vezetéke állan
dóan és úgy kapcsoltatnék össze, hogy az a 
magántelefonok jellegét öltene fel. Ez eset
ben a magánjellegű telefonok vezetékei a 
kapcsolószekrénybe nőm is vezettetnének be, 
bánom a rendező helyiségbe kapcsoltatnának 
össze a megfelelő drótpárok. Igaz, hogy az 
ilyen vezetékek előfizetői idegen számot nem 
hívhatnak, mivel a központ kapcsolószekré
nye a csengetést nem is jelzik, de élvezik azon 
előnyt, hogy éjjel-nappal használhatják a te
lefonjukat. Ajánlatom elfogadása esetén nem 
csak az említettek lépnének be az előfizetők 
közé, de a legtöbb város, a különböző he
lyeken lakóknál telefonokat állitana fel a 
célból, hogy azok igénybevételével a tüzör- 
séget idejében lehessen értesíteni a ve
szélyről.

Javaslatom elfogadása esetén a magán 
telefonok száma keverednék ós az érdekel
teknek nem kellene kérvényezni, tárgyaláso
kon részt venni, magánszemélyektől az oszlo
pok felállithatását kieszközölni, azokat kártala
nítani, drága munkaerővel a vezetékeket ós 
gépeket gondoztatni. Megszűnne azon nehéz
ség is, amely az irodák áthelyezése alkal
mával a huzaloknak uj területeken való veze
tésével jár. Szóval, nem kellene a létesítőnek 
évente annyi költséget viselni, amennyinél — 
a mai magas előfizetési dijak mellett is — 
sokkal olcsóbban rendez be az állam két 
állomást. A kincstári hálózat pedig olyan elő
fizetők vezetékeivel bővülne, akik a kapcsoló 
hivatalt igénybe soha sem veszik és a köz
pont évi költségeit alig emelve jelentékeny 
bevételt nyújtanak. Az állam ugyanis olcsón 
szerzi be a szerelési anyagokat, a maga embe
reivel gondoztatja a hálózatot és a magán
jellegű telefonoknak a kincstári hálózatban 
való rendszeresítése megszüntetné a külön 
tartók ieláilitásat. Ónként órihetödik, hogy a 
kapcsolások mellőzése miatt a magánjellegű 
telefonok bevezetőinek kedvezmények nyúj
tandók a többi előfizetővel szemben.

H ÍR EK .
A megyegyüiés. mely e hó 9-én lesz 

megtartva, látogatottnak Ígérkezik, mivel 
a közös ebéden való részvételt eddig is 
sokan jelentették be.

Püspökszentelés. Szmrecsányi Lajos egri 
apátkanonok, aki városunkban az uj rom. kadi. 
templom építése alkalmával gyakran meg
fordult, múlt hó 30-án Egerben Samassa József 
egri érsek által püspökké szenteltetett. A !

I

szertartás rendkívül fényes volt, ós azon 
városunk ós megyénk lakossága, valamint a 
papság szép számmal volt képviselve.

Esküvő. Eperjessy Géza, Gyulaháza 
nagyközség jegyzője április 29 tartotta eskü
vőjét vajai Vay Lenkével, vajai Vay Péter 
királyi Ítélőtáblái bíró, a kisvárdai járásbíró
ság vezetőjének leányával.

Hymen. Molnár Lajos a „Bóni“ gyárte
lep r. t. pénztárosa, a nyírbátori fiatalság ro
konszenves tagja múlt vasárnap eljegvezto 
Rosenbanm Annuskát, Mándokról.

„Pesti levél* cimü cikksorozat folytatá
sát nem adhattak le a mai számban, mivel 
postai téves irányítás folytán csak lapunk 
zártakor kapjuk a kéziratot kézhez. Ezért 
úgy az olvasók, mint a cikkíró szives elné
zését kérjük.

Választás. A nyíregyházi önk. tűzoltó 
egyesület, vasárnap, az elhunyt Bencs László 
hülyére, nagy lelkesedéssel elnökévé Má- 
jerszky Bélát választotta meg. Az uj elnök 
sikeres működése elé jogos érdeklődéssel 
tekintünk.

A „Szabolcsvármegyei Tanító Egyesület*
nyíregyházi járásköre folyó 1905. óv május 
hó 24-én, szerdán délelőtt 9 órakor Nyíregy
házán, a központi iskola dísztermében gyűlést 
tart, a melyre a járáskor tagjait, a tanügy 
barátait tisztelettel meghívja az elnökség. — 
Tárgysorozat: l. Elnöki megnyitó és jelentés.
2. Gyakorlati tanítás a közönséges törtek 
köréből. Tartja : Kóhn Izsák nyíregyházi ta- 
nató. 3. A népiskolai rajztanitás tárgya és 
módszere. Kidolgozta és felolvassa: Varga 
György nyíregyházi tanító. Hozzá szóló: 
Vargha Ferencz nyíregyházi tanító. 4. Mi 
módon lehetne a népiskolai tanulók lelküle- 
tóre hatni, miszerint az életbe kilépve, mint 
nagykorúak, a népiskola, illetve a nevelés
oktatás ügye iránt melegen érdeklődjenek. 
Vitatétel. Kidolgozta ós felolvassa: Petiik o- 
vics Pál nyíregyházi tanitó. Hozzászóló : Len
gyel József tanfelügyelöségi tolinok. 5. Sza
badon választott tárgyról, szabad előadás. 
Tarja: Fábián Ferencz nyíregyházi tanitó. 6. 
Stolfann Lajos az „Eötvös* alap helyi gyűjtő 
bizottsági elnökének jelentése. T. A „Tanítók 
házában" tett szobaalapitvány jövő évi rész
letének mikénti törtesztóse. 8. Indítványok.
9. Stoffan Lajos „Önsegélyző egyleti* elnök
nek jelentése. A gyűlés alatt az egyesületi 
pénztárosnál a hátrányban levő tagsági nyug
ták kiválthatók. A vidékieket kérjük, hogy 
a gyűlés előtt logalább két nappal előbb 
jelentkezzenek a járásköri elnöknél. — Nyír
egyháza, 1905. május hó. Lengyel József, 
játásköri alclnok. Kubacska István, járás köri 
elnök. Varga György, járásköri jegyző.

Kinevezés. Mikecz Endre helybeli lakost, 
a pónzügyminister a nagykárolyi pénzügy- 
igazgatósághoz gyakornokká nevezte ki.

Névváltoztatás. Klein Fülöp gelsei lakos
nak, valamint Jolán nevű leányának a bel- 
ügyminister megengedte vezeték nevének 
„Kálmán*-ra való változtatását.

Kiállítás. A szalmafonó tanfolyam kiállí
tását vasárnap nyitotta meg Szávay Gyula 
debreczeni iparkamarai titkár. Szép számú 
közönség gyűlt a megnyitásra össze, mely 
elismerését fejezte ki a kamara kiküldötte, 
Májerszky Béla és Moesz Béla előtt, akit: 
vállvetett munkájának lehet köszönni a tan
folyam megtarthatását. Elismeréssel kell meg
emlékeznünk Olchváry Gizelláról a tanfolyam 
vezetőjéről i.-, akinek odaadó munkásságának 
és szaktudásának lehet elsősorban betudni a 
növendékeknél tapasztalható fényes előmene
telt. Aránylag rövid idő alatt a fonás sokféle
ségére, a kalapok változatos alakjainak elő
állítására, különféle dísztárgyak készítésére 
nem csak kioktatta a növendékeket, de el is 
sajátíttatta velük azok készítését. A kiállítá
son Deák Katicza, Vietórisz Etelka, Bacsó 
Ilonka, Keőmives Mariska, Kürthy Erzsiké,

Legnagyobb választék I f  g o l d s t e i n  j . S á n d o r
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Bodiczky Márta, Bánszky Erzsiké, Jakabffy 
Irénke, Faraghó Ilonka, Dövényi Mariska, 
Janthó Gitta, Rúzsa Piroska, Szokolay Ilonka, 
Puskás Jolánka, Ember Juliska, Perimutter 
Blanka állított ki különféle tárgyakat, melyek 
szépség, változatosság, önálló szerkesztés tekin
tetében versenyeztek egymással. Igazán remek 
dolgokat készítettek a növendékek. A magunk 
részéről csak azt jegyezzük meg, hogy a né
pet is meg kellene barátkoztatni a tanfolya
mon való részvétellel, mivel ezek gyermekeit 
alig láttuk képviselve, holott téli házi ipar
ként űzve sok nélkülözésnek lehetne vole 
elejét venni. Elismerjük azt, hogy az intézők 
ebben is tevékenykedtek, azonban a kezdet 
nehézségei miatt kellő eredményt elérni nem 
tudtak. A tanítók az iskolás gyermekokot el
hozhatták volna a kiállítás megtekintésére, 
mely alkalmat adott volna arra, hogy a most 
végző iskolások, a jövő évi tanfolyamon való 
részvételhez kedvet kapjanak. A kiállítás 
szerda esteiig volt nyitva és nap-nap mellett 
elég szép szánni közönség látogatta; a ki
állított tárgyak nagyrésze is elkelt. Jövőre 
hisszük, hogy az érdeklődés még nagyobb 
lesz. Azt is megjegyezzük, hogy kalapárusa
ink is érdeklődtek a kiállítás iránt, és mozga
lom indult meg köztük a tanfolyam által ké
szített tárgyak átvótolóre, és a gyári készí
tést nem igénylő egyszerűbb alakoknak a 
tanfolyamot végzett növendékek által házilag 
való készíttetésére.

Gömblövö verseny. Folyó hó 21-éré gömb- 
lövő versenyt terveznek a következő nyír
egyházi vadászok: dr. Kállay Tamás ország
gyűlési képviselő, dr. Bodnár István, dr. 
Korányi Endre, dr. Murányi László, Szikszay 
Sándor, Kovách Győző és Rónay .fenő. A 
szép terv érdekében vállvetve buzgólkodnak, 
s tekintve, hogy védnököknek Nyíregyháza 
és Szabolcsmegye néhány notabilitását fog
ják felkérni s hogy ez a sport nem egészen ) 
ismeretlen mogyénkben, mert kisebb arányú 
ilyen versenyt a nyíregyházi vadásztársulat 
is rendezott már, a siker bizonyosra vehető.
A versenyt úgy tervezik, hogy azon a gyen
gébb lövőknek is alkalom adassék az érvé
nyesülésre. A küzdelem ugyanis minősítéssel 
kezdődik, melyben a versenyzőket bemuta
tott ügyességük alapján első és második osz
tályba sorozzák. A két osztály versenyzői 
azután versenyezni fognak az osztályuk ró- | 
szőre kitűzött dijakért. A verseny feltételei:
1) A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző '■ 
nevét, lakhelyét, társadalmi állását. 2) A ver
senyben csak Szabolcs megyei gentleman 
amatőr lövő vehet részt. 3) Nevezési dij 0 j 
korona, melyben a gömbök ára is bentfog- I 
laltatik. 4̂  A novozósek tétekkel dr. Bodnár 
István úrhoz, Nyíregyházára küldendők. 5) 
['ét nélkül való nevezésok érvénytelenek.
Ö) Nevezni lehet folyó hó 17-ón este Soráig.
7) A verseny helye a Sóstó fürdő, Nyíregy
háza mellett. 8) A verseny kozdeto folyó hó j
21-én, délután 3 órakor. A versenyt társas 
vacsora követi a Sóstón.

Próbabál. Múlt szombaton tartották meg j 
Alföldy táncmester ezidei növondókoi pró
babáljukat. A sikerről bemutatott szép tán
cok élénk bizonyságot toltok Alföldi táncta- 
nitói képességéről. Elvezet volt nézni azt az j 
ügyos táncot, melyetaz apró bálozók lejtőitek. 
Ls milyen correclíil alkalmazkodtak az illem 
szabályaihoz ? ! Az alig 5—G éves gentleman 
oly előzékenyen nyújtotta karját, csinálta a 
legkifogástalanabb compliinákat és szórakoz
tatta bájos hölgyikójót, mintha a táncterem ' 
parkettjén nőtt volna fel — ily nagyra. No 
ós a hölgyek ? Azok is elég otthonosan 
érezték magukat, olyannyira, hogy még ak
kor is „hölgyválaszfc-t rendeztek, midőn az a 
táncrendben nem is volt; bizony nekik is 
kényelmetlen már petrezslymeet árulni . . . 
Sikerült száma volt az estnek, midőn a mi 
kis, öreg Andrisunk, a helyi rikkancs király, 
diszmagyarban, — melyet néhány ur csinál

tatott neki ez alkalomra, — eltáncolta a 
.Magyar Szóló* lü—12 íiguráját; Oly ma
gyaros hévvel bokázgatott, toborzózott, hogy 
három lépésnyire nem lehetett közelíteni 
hozzá, — az oldalba — pardon — bokánru- 

j gás veszedelme nélkül. A jól betanított ós 
betanult táncot megujráztatták, sőt még egy 
tüzes csárdással is megpótolta, molyét az 
alig 4—5 éves, bájos, kis Lichtblau Máriánké
val járt el. A „jelen volt hölgyek névsorát11 
tekintotvol a mamák érzékenységét, nem kö- 

! zöljük ; meg bajos is lett volna a sok ked
ves arc tulajdonosainak neveit összeírni. Kü- 

i Ionosén kiomolnünk egyiket sem lehet, mert 
mind egyformán bájos, ennivaló volt ós min- 

: degyiken meglátszott, hogy Alföldy — az 
! előnyösen ismert mester — vezette be őket 

a táncművészet rejtélyeibe.
A főgimnázium ifjúsága által rendezett 

estély — a jelek után ítélve — egyike lösz 
a legsikerültebbeknek. A gazdag műsor, moly 
a közönség mulattatására vár ós a liatal 

, rendezők ügybuzgósága biztos zálogát képe
zik az est orkölcsi ós anyagi. sikerének. — 
Utólag jegyezzük meg még, hogy ez alka
lomra felülíizetósek — tekintettel a nemes 
célra, t. i. hogy az est jövedelme a buda
pesti országos tornaversenyen résztvevő ifjú
ság költségeinek fedezésére l.*sz 1 rditva — 
köszönettel fogadtatnak és liiripilag nyug
táztatnak.

Tűz a templomban. Nagyobb szerencsét
lenségnek vette elejet Sziojka róni. katli. 
káplán lélekjelenléte múlt vasárnap. Ugyanis 
a hívőkkel túlzsúfolt templomban az istentisz
telet csendjét kétségbeesett sikoltozás zavarta 
meg, mely a tiz éves kis Konstantinpál 
Mariska ajkairól tört elő. A sikoltásra figyel
mes hívők megborzadva látták, hogy a kis 
lány könnyű ruhája es a fejéről lecsüngő 
fátyol lángot fogott. A közelébon állók a ré
mülettől teljesen megbénultak, a távolabb 
lévők pedig nem juthattak a túlzsúfolt 
templomban a kis leány közelélte, ki rémült 
sikoltozással kapkodott égő ruhájához. Már- 
már nagyobb katasztrófától lehetett tartani, 
midőn Sztojka káplán dicsérendő lólekjele- 
nettel a leánykához furakodott, öt kiragadta 
a melleto szorongó többi iskolás lánykák 
közül ós ö reverendájába burkolva, sikerült 
az égő ruhát eloltani még mielőtt a kis lány 
súlyosabb sebeket szenvedett volna.

Sóstó fürdő megnyitása e hó 7-én, 
azaz holnap fog megtartatni. A fürdózők 
jogos igényeinek kielégítésére a város 
nagy súlyt fektet.

A helybeli épitömunkások múlt hó 30-án 
látogatott gyűlést tartottak, amidőn Haas 
Kálmán a munkás szervezetek hasznáról beszélt 
és a május elsejének megünneplését ajánlotta.

Feloldott határozat. A .Pesti Hírlap* f. 
hó 4-ón megjelent számából közöljük ezen 
reánk nézve is tanulságos döntést. „A pécsi 
városház építés dolgában a város közönsége 
ogy bizottsági közgyűlésen oly határozatot 
hozott, mely merően szombo helyezkedett a 
tanácsnak határozatával, elrendelvén, hogy 
az építési munkálatokra utólag beérkezett 
ajánlatok is íigyolorabe veendők. Ezt a hatá
rozatot most a belügyminister egy leiratában 
megváltoztatta, illetőleg feloldotta ós egyben 
ogy újabb, az utóajánlatok kizárását tartal
mazó határozat hozatalát rendelte el

Állami ménvásárlás volt vasárnap tartva 
városunkban, amikor a kincstár képviseleté
ben Budaházy Kálmán ministeri tánácsos 
jelent meg. Elég szop érdeklődést mutattak 
gazdáink, de korántsem olyat, mint aminőt 
az ügy megérdemelt volna. A tanácsos igen 
szépen nyilatkozott a lóállományról ós több 
egy óvos mén csikót vásárolt meg. A pol
gármester megértette gazdáinkkal a szép 
csikónevolós hasznos voltát, felvilágosította \ 
őket az állami vásárlás edényeiről.

A vasúti menetrend vármegyénk min dón 
egyes vonalán nagyobb változást szenvedett. 
A f. hó 1-ón életbe léptetett menetrendről a 
vármegye összes állomásait felölelő tábláza
tos kimutatást állítottunk össze, melyet lapunk
8-ik oldalán hozunk, ós felhívjuk olvasóink 
figyelmét rá.

Uj ügyvéd, ür. Kovács Miklós ügyvédi 
irodáját dobreczeni-u. 21 sz. alatt megnyitotta.

A polgári leányiskola jövő hó l-én 
nagyszabású estélyt fog rendezni. A pro
gramút most, van megállapítás alatt és 
már most jelezzük, hogy rendkívül érde
kes lesz és a siker a múlt évieket is fe
lülfogja múlni.

Május I. A legszebb hónap ismét elér
kezett. Gyönyörű tavaszi idővel köszöntött 
be. Zeneszótól voltak hangosak éjjel az ut
cák. A nappal is nagyon mozgalmas volt, mert 
a tavaszi költözködés ideje e napra van ható- 
ságilag megállapítva. Uj környezetbe került 
a lakosság jó része. Folyik az ismerkedés 
erősen. A munkások is megtartották május 
1 -ót és nem dolgoztak. Felvonulást is ter
veztek, de a rendőrség nem adta meg rá az 
engedélyt. A rendőrség tapintatosan járt el, 
a csoportosulókkal szemben.

Levél a szerkesztőhöz. Vettük a követ
kező levelet, melyet közérdekűségéből kifo
lyólag le adunk. — Nagyságos Szerkesztő 
1 r ! Ismerve a közügyek olőmozditása érde
kében kifejtett munkálkodását, tisztelettel 
kérjük fel, hogy b. lapja legközelebbi szá
mában szóvá tenni szíveskedjék azt, hogy az 
Uszőlö kapujában levő és ivóvíz szolgáíata- 
tása céljából fúrt kút szivattyúját mintegy G 
héttel ezelőtt leszerelték ós máig sem állí
tották vissza. Ezen huzamus idő óta részint 
messze eső közkutakra kell járnunk, vagy 
pedig ivásra kevésbé alkalmas vizet hasz
nálnunk. Tisztelettel : Több ószölő-utczai lakos.

Luxus lóvásár és lóverseny. Minthogy az 
óvenkint megtartani szokott tenyósz- és luxus 
lóvásár oz évben — az engedély szerint — 
a junius 5-iki országos vásárral esnék össze, 
ezért a város a luxus lóvásárnak az ezen 
országos vásárt megelőző szombati napon 
leendő inegtarthatását kérelmezte. Mint érte
sültünk, ennek semmi akadálya nem lévén, 
engedélyezése már meg is történt. Tekintet
tel pedig azon körülményre, hogy ezek szerint 
a tenyész- és luxus lóvásár felhajtása és 
bírálata az ezen vásárt megelőző péntek délután
ján, — a luxus lóvásár, előlovaglás és elő- 
hajtással, valamint esetleg kocsiversennyel 
szombaton, — s végül a luxus lóvásárral kap
csolatosan megtartandó lóversenyek junius 
5-ón vasárnap délután fognak megtartatni, 
úgy ezek mint az ezeket követő országos 
vásár az eddiginél^bizonyára nagyobb számú 
vevőt, valamint az ügy iránt érdeklődő közön
séget is fog ide vonzani. Bizonyára ez lehet 
nagyrészt oka úgy a luxus lóvásár, mint a 
lóversenyek iránt mindinkább nyilvánuló és 
tapasztalható érdeklődésnek is. A vásárról a 
következő programúi adatott k i: Szabolcs- 
vármegye gazd. Egyesülete Nyíregyházán, 
1905. évi junius hó 3-án ós 4-ón díjazással 
ós lóversennyel egybekötött luxus ós tenyószló 
kiállítást ós vásárt rendez. Programm : I. Junius 
hó 2-án délután 2 órától a biráló-bizottság 
működik. II. Junius hó 3-án vásár egósznap. 
Délelőtt 10 órától 12 óráig az összes hátas 
ós kocsi lovak bemutatása az e célra beren
dezett pályán. Hátas lovak nyereg alatt, ko
csi lovak befogva. D. u. 3 órakor ügető ver
seny a vásártér körül berendezett pályán.
III. Junius hó 4-én vásár, reggel G órától 
déli 12 óráig. I). u. fél 3 órakor kezdödőleg 
lóversenyek, a katonai gyakorlótéren beren
dezett verseny pályán. A lóversenyek részle
tes programmja később fog közzótótetni. AIta- 
lános tudnivalók: 1. A vásáron ós kiállításon 
minden Magyarországi tenyésztő részt vehet

I
/e)

K O V Á C S IJE N Ű
Női lint Mm-mm ás H inn i áruim,

--------  Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám. - ■

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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2. A vásárra és kiállításra hajtandó lovak és 
fogatok május 15-ig az egyosülot titkári hiva
talához bojolentendők. 2. A bojelontésok a 
beérkezés sorrendjében vétetnek figyelembe.
• I. A vásárra és kiállításra érkező állatok ál
latorvos által megvizsgáltatnak, és a vásár 
bezártáig állatorvos felügyelete alatt tartat
nak. 5. A díjazásra pályázó lovakat jun. 2-án 
déli 12 óráig kell az istállókba, illetvo korlá
tokba beállítani. G. Minden istállóra, bejelen
tett ló után bejelentési és tüzbiztositási dij, 
valamint istálló és helypénz címen 5 korona; 
a szabadban, korlátok közt kiállított lovak 
után 1 korona fizetendő a bejelentéssel egy
idejűleg az egyesület titkári hivatalánál. 7. A 
vásáron történő minden eladás a vásári irodá
ban azonnal bejelentendő, és az eladási ár 
2 százaléka az ogyl. jav. befizetendő. Belépő 
dij a vásárra és kiállításra szemólyenkint 50 
fillér. A kiállított lovak gondozói díjmentes 
igazolványt kapnak. A rendező bizottság nové- 
ben: Szikszay Sándor g. e. titkár, Szalánczy 
Bertalan g. o. alelnök, a kiállítás elnöke.

Lólopás. Megyénkben egymást érik a 
lótolvajlások. A hatóságok erélyesen járhat
nának el a kóbor czigányokkal szemben, mi
vel ezek valóságos karavánokban lepik meg 
az egyes községeket, és a közbiztonságot 
nagy mérvben veszélyeztetik. Tegnap olőtt 
Horvát János dankó bokori lakostól- loptak 
el két értékes lovat, a csikójának pedig a 
lábát törték ki. Ugyanazon éjjel elvitték Viz- 
ner Lajos lovát és szekerét is. A lopással 
kóbor cigányok vannak gyanúsítva.

Névmagyarosítás. Millron József zsurki 
lakos vezetéknevét ministeri engedélylyel 
„Mezei“-re magyarosította.

Veszélyes ragály tartja most izgalomban 
egész Európát s ez: a nyakszirtmerevedós. 
Az orvosok képtelenek a baj gyógyítására. 
Tegnap előtt Debrecenben halt meg benne 
özv. Bandi Jánosnó. Időszerű volna a véd 
intézkedéseket városunkban is megtenni.

32° C. Szokatlanul korán köszöntött be j 
a forróság ez évben. A hót legtöbb napjain 
30° on felül emelkedett a hőmérő higanya, j 
A hirtelen meleg nemcsak az emberek tevé
kenységére hat bénitólag, de a növények is i 
megsinylik azt. Az esőre nagy szükség van j 
már most is. A héten a legmagasabb hő j 
“32 volt, amely augusztusban is beillene.

Baleset a vonaton. Tegnapelőtt egy baka 
szálloU fel Nyíregyházán a Dobreczen fölé [ 
menő vonatra. Útközben a kalauz bement a 
kocsiba és távozva onnan, oly erővel csapta 
be maga után az ajtót, hogy a bakának az 
ujjait, amelyek az ajtónyitásba kerültek, , 
összezúzta. A szerencsétlen bakának ujjait 
amputálni kell. A vizsgálatot megindították.

Nyilvános nyugtázás. Éried Dániel ur a 
nyíregyházi rendőri önsegélyző egylet pénz
alapja javára 20 koronát volt szives adomá
nyozni. Fogadja ezen nagybecsű támogatá
sáért az egylet nevében ezennel kifejezett 
köszönotemet. Nyíregyháza, 1905, május 2. 
Kertész Bertalan ecvl. igazgató.

Eltűnt Angyal Ferencné paszabi lakos 
1G éves János nevű fia eltűnt.

Eltörtek a lábaikat. Valach Jánosnó hely
beli lakosnö hazafelé ment a tanyájára. Üt- 
közben egy fiatal ember meglökte, bole esett 
az árokba és összetörte lábaiban a csontokat. 
— Bodnár Mária, tokaji lakosnő hazafelé 
ment Nyíregyházáról. Egy kőben felhotolva 
eltörte a lábát. — Gyulaji Lajos geszterédi 
lakos az udvarán házi dolgát végezte, miköz
ben felbukott és kitört a lába. Mind a három 
sérültet az Erzsébet kórházba szállították bo 
súlyos sérüléseikkel.

Megszökött tolonc. Özv. Bleuer Jánosnó 
kótaji tartózkodásu csavargónő, a gávai to
lonc állomásról megszökött.

A nyíregyházi épitö munkások szövetsé
gének mulatsága, mely az ipartestületben folyt 
le, a legszebb anyagi és erkölcsi sikert ered
ményezte ; ez alkalomra jegyeiket megvál
tották : Kéry József 10 koronával, Szekeres 
András, Matócsi István, Gorzsás József, Kár
tyán Lajos, 5 -5  koronával, Dvorák József, 
Deák Ferenc, Mihálik József, Hogyan Mihály 
3—3 koronával. Folülfizettek : Hogyan Pál 
5 koronát, Magna Márton 2 koronát, Karasz 
László L80 koronát, Török Ignácné 1‘20 ko- j 
rónát, Varga János, Túri Sándor, Sárkány j 
Sándor, Hogyan Pálnó 1 — 1 koronát, Cehe 
József, Buskó Mihály, Sárosi József, özv. Me- i

lich Mártonná, Márföldi Andrásnó, Gyekis 
István, Dudics József 80—80 fillért, Augusz- 
tinyi József G0 fillért, özv. Zomborszky Mi- 
hálynó, Zsári István 40—40 fillért, Márföldi 
József, N. N., 20—20 fillért, Balkán János 10 
fillért. — A felülfizetőknek és kik jegyeiket 
megváltották, úgyszintén az alkalmi áruk ol- 
adása körül fáradozó hölgyeknek és a mu
latság fényét emolő vendégeknek köszöne
tét nyilvánít a rendezőség.

Majális. Az elemi iskolások szokásos 
mulatsága o hó 15-éro van tervezvo.

Közszemlére való kitétel. Az alispán, mint 
a közp. választmány olnöko elrendelte, hogy 
az országgyül. képv. választók ideiglenes 
névjegyzéke a községi elöljáróságoknál f. hó 
5—25-ig közszemlére kitétessók. A hibás be
jegyzések ollon f. hó 15-ig lehot felszólalni, 
a felszólalásokra vonatkozó észrevételek pedig 
o hó 25-ig fogadtatnak el a községi elöljáró
ságok által.

Jószágtartók figyelmébe. A városi csordát 
o hó 8-án, a gulyát 7-ón, a csikókat pedig
14-én fogják kihajtani.

Selyemtenyésztök figyelmébe. A feliigyolö- 
ség figyelmoztoti azokat, akik selyemhernyót 
akarnak tonyósztoni, hogy' a Kossuth-utczán 
levő felügyelőségnél jelentkezzenek. Ugyan
ott szívesen szolgálnak mindenféle a selyem- 
tenyésztéssel kapcsolatos felvilágosítással.

Hetivásárok Tiszabüdön. A magy. kir. ko- 
roskedolmi ministor 80330. számú engedé
lye alapján Tiszabüd községben 1905, évi 
május hó 8-án hétfőn és ezután minden hét
főn állatfolhajtással hetivásár tartatik.

Gazdákat és iparosokat érdeklő elvi jelen
tőségű határozatok. Az utolsó befizetéstől szá
mított hat héten belül kórházba került tagjaiért 
a lietegsegitö pénztár a betegápolás költségét 
a törvényes határidőre térjodőleg fizetni köte
les. Az aratásra fölfogadott munkásnak előle
gezett összeg visszafizetése iránt indított ügy 
elbírálása, ha a munkaszerződés nőm az illeté
kes, hanem más község elöljárósága előtt 
köttotott: a királyi bíróság hatáskörébe tarto
zik. — A családi alapítványok akkor sem 
részesülnek illetékmentességben, ha a család 
kihalta után szegény tanulók ösztöndíjára 
szolgálnak.

Vadászati jog. Tímár község vadászati 
joga o hó 15-én fog G évre a községházá
nál bérboadatni.

A készlet. Múlt hó 25-én, a hely
beli termény rak tárban 3000 min. búza, 
1G609 mm. rozs, 200 mm. zab volt el
raktározva.

A postaküldemények biztonsága. Várme
gyénkben is többször fordult már elő a posta- 
hivatalokban lopás. Ilieronymi Károly ko- 
roskedolomiigyi miniszter ez okból most ren- 

i deletet bocsátott ki, amely'bon körülményos 
utasítást ad arra, hogy a postahivatalok mily 
intézkedéseket tegyenek a postaküldemények 
biztossága érdekében. A hivatali helyiség 
lehetőleg köböl, vagy égetett téglából épült 
házban lehetőleg a postamester családja há
lószobájának közelében legyen, vagy legalább 
is villámos vészjelző kösse össze a lakással. 
Az ablakokat, és ajtókat erős vastáblákkal 
lehessen elzárni, a vaspénztárt a földhöz, il
letve padlóhoz kell erősíteni. Egy régebbi 
rendelet hatályson kívül helyezésével köte
lezi a postamestereket, hogv a 800 koroná
nál kisebb javadalmazásnak is szerezzenek 
bo betörésmentes vaspénztárt. Küldöncökül, 
szolgákul csak megbízható embereket szabad 
alkalmazni és azok védolmóro, szükség őse
ién, ki kell kérni a csendőrség, vagy'' rend
őrség sogitsógét. A pályaudvarokon, a hol 
főleg vonattorlódások vannak, postaládákat 
kell alkalmazni, s a pónzeszsákok elzárására | 
fölhasználni. Olyan vidékekro, a hol a köz- 
biztonság nem alapos, postaküldeményeket 
csak nappali járatokkal szabad a hivatalok
nak továbbítani.

Vegyeskereskedők üzletköre. Több 
ipartestület azon kérelemmel fordult a 
kereskedelemügyi ministerhez, hogy he
lyezze hatályon kívül azon elvi határoza
tát, mely szerint oly helyeken ahol a nép 
elsőrendű szükségletét nem képező czik- 
kek kizárólagos árusításával foglalkozó 
kereskedők vagy iparok nincsenek, a sza
tócsok és vegyes kereskedők jogosítva
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vannak erre szóló ipaigazolváuy alapján 
bárminemű, tehát nemcsak a nép első
rendű szükségleti tárgyait képező ipar- 
czikkel elárusitására is. A mozgalom me
gyénkben is sok pártolóra talált. A mi- 
nister most a debreezeni ipar és keres
kedelmi kamara utján értesíti a kérelme
zőket. hogy ez elvi határozatát fenntartja, 
megváltoztatását nem találja indokoltnak, 
azonkívül az említett határozat a fogyasztó 
közönségnek is nagymértékben érdeké
ben áll.

A mezei pockok irtása. Tallián Béla 
föld mi velésügyi minister rendeletet inté
zet a mezei pockok (egerek) irtása ér
dekében. Az egerek, szakközegek jelen
tése szerint sehol sem maradtak ugyan 
meg a múlt évről oly nagy számban, 
hogy nyári nagyobb fellépésük várható 
volna, mégis kívánatos, hogy a meglevők
nek nagymértékű elszaporodása folytán 
keletkezhető veszedelem már most eltoj- 
tassék, annyival is inkább, mert most te
kintettel a kártevők csekély számára, az 
irtás sokkal könnyebben es kevesebb költ
séggel eszközölhető s igy az őszi elsza
porodás is könnyebben megakadályozható. 
Fölhívja az alispánt a miniszter, hogy a 
hogy a gazdaközönség minél szélesebb 
rétegeiben terjeszsze az irtás tudnivalóját, 
egyszersmind az érdekelt gazdaközönsé
get arra is figyelmeztesse, hogy legcél
szerűbb volna most ott. hol a földet 
úgyis fölszántják, a szántásnál a pocko
kat gondosan irtani; a föl nem szántható 
területeken pedig hohenheimi fogókat al
kalmazni. Az érdekeltekkel közlendő az is, 
hogy a mennyiben a védekezést méreg 
alkalmazásával kívánják keresztül vinni, 
ez eljárásnál a m. kir. belügyminister 
körrendeletéhez kell alkalmazkodni.

Photoplasticum, Múlt számunkban már je
leztük a Vodák Klára féle potoplasticum tö- 
kóletos berendezését és a kószülékoi által 
mutatott képek remek kivitelét. Úgy látszik, 
hogy a nagyközönség tudja méltányolni a 
kínálkozó kedvező alkalmat, mert szép szám
mal látogatja a Nádassy Lajos félő (Várme
gyeház utcza 1G. számú) házban elhelyezett 
műcsarnokot. Ma Svédország csodás tájait, 
holnap Konstantinápolyi érdokfeszitő pilla
natnyi felvétolokbou, hétfőn Tirol gyönyörű 
tájképoit matatják bo. Kodden Swác kerül 
romok képekben bemutatásra, szerdán Nor
végia, csütörtökön az Izerhegység ismeretied 
tájai lesznek láthatók. Pontokén Palasztina és 
Jeruzsálem környéke koriil pompás képekben 
bemutatásra. Utolsó előadás mához egy hétre 
lesz, a midőn a világ nevezetesebb várkas
télyai lesznek pompás képokbon láthatók. 
Feínőttek 40 fillért, növendékek 20 fillért 
fizetnek.

Az érmelléki borok. Akinek alkalma volt 
az érmelléki borokat megbírálni, azok állít
ják legbiztosabban, hogy az ország területén 
ezek a valódi gyógyborok, mert nem sava
nyú, nem émelygős édes, hanem gyengén 
savanykás ize mellett rendkívül tüzes erős 
és kemény borok, ebben rejlik a valódi 
gyógyoreje, mert a beteget ez az egyedüli, 
mely felerősíti és fel üdíti, az egészséges em
bert pedig felvillanyozza és megizmositja, 
betegség ellen edzi és megerősíti. — Az „Er- 
melléki Első Szőlóoltványtolop" több mint ezer 
hektoliter saját termését, minden évben csa
ládi fogyasztásra 50 literes és feljobbi mennyi
ségekben, hitelesített uj hordóval együtt 50 
fillérért literenként adja el, melynek mai 
számunk hirdetési rovatában közölt és ábrán 
is bemutatott „Szőlölugast ültessünk* című 
hirdetésére felhívjuk olvasóink b. figyelmét.

A magyar söripar sikere külföldön. Érde
kes és örvondetes hirt közölnek velünk Nápoly
iiéi. Az ottani nemzetközi mintakiállitáson, 
ahol világhírű serfőzdék vettek részt termékeik
kel, magyar gyártmányú sör nyerto el az első 
dijat. A kőbányai polgári serfőző részvény
társaságé a dicsőség, hogy a magyar sör-
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iparnak juttatta a nápolyi grande premiot
i a<ry dijat), melylyel ismét fényes elismerést 
szerzett hazai söriparunknak.

A köhögés rendszerint csekélységnek te
kintetik és legtöbb esetben nem is lesz ké
pivé, Pedig a köhögés a leggondosabb keze
lést és figyelmet érdemli, mert mint azt \ 
számos előkelő orvos megfigyelései igazol
lak, oly köhögés, mely hosszasabban eltart, 
többnyire előjele komolyabb tiidöbajnak. A i 
köhögés elhanyagolása manapság annál ke- ■ 
vésbé indokolt, mert hiszen minden narkoti- j 
kai szer mellőzésével a krónikus köhögés el
len eredménnyel lehet fellépni. — A ,Sirolin“ 
nevű előnyösen ismert syrupban a modern 
orvosi tudomány egy kiváló gyógyhatású 
szerrel rendelkezik, mely nemcsak a köhögési 
ingert enyhíti, de a köpetet is kevesbíti és 
ölen veszti. E mellett a „Sirolin*-nak az az 
elönvo is van, hogy az étvágyat gerjeszti és 
az emésztést hatalmasan előmozdítja.

Termény árak:
Búza..........................................8-30- 8-40
Rozs..........................................6.60— 6-70
Árpa......................................7-20— 7'30
Z a b ..........................................7-00- 7-10
Tengeri.................................  8 00— 8-20

C S A II N O K.
László vára.

Mit vitézi zaj tultc be egykor,
A büszke vár most déledező rom.
Harci lárma helyt bagolyhuhogás . . . 
Udvarán gyönyörűn diszlik a gyom. 
Hatalmas cinterem nyoma sehol, 
Melynek falain sorba fiiggtenek 
Ellenség-rontó szörnyű fegyverek ; 
Gazdáik porladnak, ki tudja hol ? . . .

Mint sas, ha fáradt, szikla ormára . . . 
Úgy sziíllt pihenni hős csaták után 
A bátor harcedzett kemény vezér 
E várba egy pár csendes éjszakán. 
Pihenő tanya, meleg kandalé,
Porait vajh merre hordta a szél?
Clio, hogy rólatok miket beszél . . . 
Meglehet csak álom, nem is való.

Jvojiják döngése, dárda süvöltés 
Za iii föllé be a tágas teret.
Most esak kósza szel rövid tanyája, 
Idus nótát fütyórész romja felett.
Vagy talán a porlók nyögése szól ?
Mi úgy koronként baliszik rémesen,
Ah nem, nyugszanak szépen, csendesen ; 
Nem haitik semmi sem onnan alól.

Hah! mi az'.? . . . Távoli harci moraj 
Hangjai üték meg füleimet.
Latok a múltakból — tova tűnő 
Almokként — harcoló seregeket . , .
Itt dühös, vérszomjas török sereg,
Ott délceg, vitéz magyar daliák,
A halált két kézzel osztogatják; 
Harcuktól a föld is meg megremeg.

Alant egy gálya száguld a Dunán, 
Jluslelkv asszony benne a vezér.
Hah .' ha látnátok, miként nőstény sas, 
Rohan Galambócra Rozgonyicr 
Fekete haja lobog a szélben.
Termetén páncélja csillog-villog,
Hiúba repül rá ezer gyilok:
Csak repül viharnál sebesebben.

Nyomban az ellen, hogy elfoghassa. 
Mint vad prédáját, folyton követi.
Rája ágyúi golyózáporát, 
Kopja-dárdáit hasztalan veti.
Mentve a sajka, benne a vezér. 
Rozgonyi is ott van, vissza-vissea . . . 
Duna a török vért újra issza;
A gálya mihamar Lászlóhoz ér . . .

Daliás idők zordon emléke 
Vagy most óh László, s düledezö rom. 
Csak a képzelet, s a kifáradt sas 
ISzaU néha pihenni ormaidon.

„ S Z A B O L C S "

Regi dicsőséged nyoma sehol.
Hol vannak a harcok, diadalmak ? 
Vitézid mélyen-mélyen alszanak . . .
S gazdáid porladnak, ki tudja hol? . . .
Koronán!, 1905.

Bercsényi Pál.

A  n ő g y i i lö lő
CM*.

— Dialóg’. —

Irta: B ónis Ignác.

(Folytatás és vége.)

Cinkné: (bosszúsan) De uram, az Isten
áldja meg, csillapuljon, ne űzzön belőlem bo
londot . . . .  Elvégre tudja meg, hogy nem 
akárkivel, hanem egy rekettyéi és bokrosi 
Cink Mózesnéval van dolga.

Csipkés : Tessék ? . . . Ne mondja asz- 
szonyom ! . . . Ilahaha . . . micsoda tömke- 
lék . . . retek . . . cink . . . bokor . . . bá
dog . . .  és ah ! Mózes . . . hahaha . . .  oh 
Mózes, Mózes, oh ! Mózsj! Tehát ön . . .  no 
ez igazán remek ! . . ön, ön a vén Mózes, 
az agg pátriárka felesége . . . Haha , . . va
lóban . . . .  hahaha . . . .  (valóságos dervis 
táncot jár.)

Cinkné: (együtt kacagnak) Haha! . . . 
Isten bizony, ez az ember bolond . . .

Csipkés : Haha! . . . De nem tudok a ! 
csodálattól hova lenni . . . Un, a vén Mózes 
életepárja, . . .  a vén Mózesé, az én tarokk 
partneremé . . Igazán . . . tudja nagyságos |
asszonyom, hogy az ön férje . . . hogy is 
fejezzem csak ki magamat ? ! . . . igen . . . 
egyáltalán . . . egész komolyan . . . nem is j 
férfi . . . nem ember . . . egy különös lény. i 
Határozottan . . . tudja móítóságos asszonyom, I 
mikor szegény öreg észre veszi, hogy kő- j 
zelg a kísértetek órája, a 12, veszítsen bár 
2—300 forintot, reszkető inakkal feláll a vén ] 
szarvas, és hivatkozva az asszonyi nem ve- j 
szedőimet hozó, rontó, bontó, ziláló, hajme
resztő, irtóztató, etc. haragjára, eltávozik . . . j 
és mi, mi kik reggelig ott maradunk, s szé
pen el pezsgőzzük az öreg garasait . . . Nos, j 
ezek után azt kérdezem öntől, igazam van e ! 
nekem és van-e esze annak az embernek ? ! | 
. . . Megadom rá a választ . . . Igenis : nincs, j 
azaz van . . . t. i .: nekem nincs igazam és ! 
neki van esze . . . .  azaz nem . . . .  nekem 
nincs . . . neki nincs . . . neki volt . . . ne- ■ 
kém lösz . . . .  azaz . . . szóval a nők nem 
érdemlik ezt . . . Nem ! határozottan nem ! ! j 
Nem, mert nem tudnak maguknak érdemeket 
szerezni, sót : sót nem akarják, nem tudják | 
megérteni hivatásukat, melyet! az isteni I 
gondviselés rájuk rótt ; . . . mert egyedül j 
annak élnek, hogy férjhez menve, tönkre te- j 
gvék gyámoltalan nemünket, aztán elválva ■

' más áldozatot keressenek maguknak . . ,° iCinkné: Mit akar tőlem . . . Mi akar ez i
lenni ? ! Ez a legnyomorultabb visszaélés, i 
amit egy védtelen nővel szemben elkövet- ; 
hét . . .  az eljárás, mit velem szemben tanú
sít, a legmesszebb határokig, a legmagasabb : 
fokig menő confidencia . . . Önnek egyálta- ;

; Ián semmiféle érzéke nincs . . . Önben nincs \ 
i egy mákszemnyi lovagiasság . . . s még ön ;

. . .  ön meri azt állitani, hogy Mózes nem ! 
í férfi . . . ön . . . ön . . . egy közönséges . j 

. . .  nem is közönséges . . . aki nem tudja, 
hogy mi az illem, mi a női erény, mi a fér- 

; tiasság . . . Azt hiszi, hogy még most is ab- 
i bán a korban élünk, midőn a férfié minden j 
í a világ . . .  a nőé pedig semmi ! ! . . . Un 

sokkal hátrábbmaradott a Madách eszkimói- 
! nál . . .  Az ön elméje, elbizakodottsága, fel— 
í fuvalkodottsága nem tudja megérteni a kor 
; szózatát, amely a legjogosabban kéri, köve

teli a nöemancipációt, a nőnek a veleszületett,
j a természettől beleoltott kiváltságait...........

Emlékezzék majd rá, jusson eszébe egykor, 
hogy e ferde felfogás hajótörést fog szen
vedni, hogy balga nézeteivol együtt elpusztul, 
mint az égnek büszkén emelődő fenyő, amely 
nem tudja észrevenni, a mint az Isten ha
ragja lesújt rá, és földi féreg gyanánt meg- 

j semmisiti, ledönti, és a dúló fergeteg erejé
vel a legsötétebb, a legmélyebb sírba magá- 

j val ragadja . . . .
Csipkés: (komikus hévvel) Hah ! mind- 

1 ezon argumentumok után, tok. kir. tvszék ! 
j kérem védencem felmentését ! . . . Micsoda

egy asszony ! . . . micsoda egy asszony ! . . . 
Istenemre ! egész belebolondulok, egész sze
relmes vagyok bele . . . Nem sir, nem pi- 
tyereg miként a többiek, hanem leránt ben
nünket egészen a sárga földig . , . Ugyan 
mondja már nagyságos asszonyom, — tud
ván előre, hogy válni akar, — mennyi mel
léklete lesz értékben kifejezve az ón igen 
tisztelt Mózes bátyám utódjának ha . . .

Cinkné (győzedelmesen): Fidonc ! . . . 
Semmi köze hozzá . . . Jó, hogy kiábrán
dultam . . . Köszönöm, már nem válók . . . 
Dehogy áldozom fel az én nyugodt életemet 
egy ilyen emberért ! . . . Ajánlom magamat 
. . . Adieu uram ! (el.)

Csipkés: (elbámulva) Ah ! . . , De nagy
ságos . . . .  móítóságos asszonyom . . . egy 
szóra, az ég szerelméért . . . meltóztatik hal
lani . . . .  Hiába . . . hiába . . . igy járnak 
a nögyülölők . . . No de sebaj ! . .’ . Ezen
nel ünnepélyesen fogadalmat teszek, hogy 
ha legközelebb bejön hozzám egy hölgy lett 
légyen bármilyen fiatal és szép, feleségül 
veszem ... Szó köztünk maradjon 2—300000 
forint nem lesz szálka a szememben.

Nyilttér.*)

Dr. FURM ANN LAJOS
ügyvédi mkkmkkk
a %  3* sí a st irodáját
Iskola-uteza 27. sz.
= alá helyezte át. =
324/1905. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881, 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai 
kir. járásbíróság 1905. V. 252 szánni vég
zése által Tilier Mór és társa bpesti ezég 
végrehajtató javára Bessenyey István nyír
egyházai lakos ellen 300 korona töke. en
nek 1905. év február hó 5. napjától számi- 
itandó 6% kamatai és eddig összesen 71 
korona 38 fillér perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag felülfoglalt és 1358 korona 
70 f. becsült bútorok, teke asztal, stb.-ból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. 
járásbíróságnak 1905. V. 252 2. számú 
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén. vagyis Nyíregyházán, alperes üz
letében leendő eszközlésére 1905. évi május 
hó 9-ik napjának d. e. 9 órája határidőül 
kit űzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen. az 1881. évi LX. t.-cz. 107 §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
I az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban meg

állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nyíregyházán, 1905 évi április 

hó 24-ik napján.
Oláh Gyula,

i kir. bir. végrehajtó.
I *) E rovat ala tt köztöltékért nem vállal felelősség* 

a Szerkesztés eg.
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Szabolcsvármegye vasúti hálózatának
M E N E T R E N D J E .

Érvényes: 1905. május 1-től. — (Az összeállítást a magyar királyi államvasutak igazgatósága Ad. 120959. szám alatt felülvizsgálta

1. Nyíregyházáról Debreczen félé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 6-50,1024,2-36,
07*13,*08-54 ; Császárszállásról (6-58),!,(2-44),

|(7-21),(*09-05) Ujfehértó 7-12,10-44,2-58,07-38,
*09-21; Debrecenbe érk. 8-04,11-31,8*50,08* 19,
*010-26; Szatmár-Nómetibe érk.XC2-02,07-07,
012-38,X, Budapest k.-pu.-ra érk. “1-50,06-40,
“09-35,X,05-45.

2. Nyíregyházáról Szerencs felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6*59,9-31,*3'44,5-49,09-05 
Királytelek *7-16,9*45,’*4*01,06-02,09-23, Görög
szállás *7-29,9-55,'*4-14,06-11,09-36; (Tisza-Pol- 
gár 1. 5 és 11 sz. a.) Virányos (*7*36),(10 011,(*4 ó egyházára ó 
21)!,!, Vaskapu (*7-41),(10-07),(*426)!,!,; Raka-' ' 
máz *7-49,10-14,*4-34,06-25,09-55 ; Szerencsre 
érk *8-35,10-52,*5-20,06-59,010-43, Kassára" 12 6 
25,3-30,09-19,X,05-02; Budapest k-.pu.-ra é.
“1-30,07-00,“010-00,X ,6-35.

3. Nyíregyházáról Csap felé ind. vonatok : 
Nyíregyházáról indul 6-55,1 1*35,07-37 ; Sóstó
7-07,11-40,07-48; Sóstószölötelep (7T1),(11"50),
(07*53); Kemecse 7-27,12-02,08-06; Nyir-Bog- 
dány 7-37,12-11,08-15; Keék (7-40),(12-14),(08- 
19); Demecser 7-53,12-22,08"29; Pátroha8"07,
12-34,08"41; Kisvárda 8*31,12*52,08*59; Fó- 
nyes-Litke 8-45,1 *04,09* 12 ; Komoró 8-52,!,
(Ö9"19), Thuzsér 9-04,1-18,09-31; Bezdéd 912,
1-25,09"38 Csapra érk. 9-30,1-42,09-56; Mun
kácsra 11-29,“2-53,01112 ; Máramarosszigetre 
“4-25,07-30,X> Ungvárra 11 -37,4*25,011 03.

4. Nyíregyházáról Mátészalka f. induló v.-

vásártér 7-28,06-11, Oros 7-46,06-25, Napkor 
8-04,06-40, Apagy 8*30,07-04, Levelek—Magy
8- 46,07-18, Ófehórtó 9*03,07-31, Majláthtelep
9- 14,07-41, Nyir-Bakta 9-29,07-54, Nyirvaja 
10*01,08*23, Nyirmada 10*22,08*41, Vásárosna- 
ményra érk. 10*52,09-27.

7. Dehreczenböl Nyíregyháza felé i. vonatok : 
Budapest k.-pu.-ról indul “09-15, X ,“7-25,9-00 
“2-35, Szatmár-Németiről indul X (03-45,8*58, 
“2 35,2*50, Debreczenből ind. *05*22,8-13,12-19, 
4-36,07-17, Uj fehértó *6-25,9*04,1-*11,5*23,08-20, 
Császárszállás (*6*39),(9* 15),( l*22),(5*34)!, Nyir- 

"6-49,9-24,1-31,5-42,08-39,(1.1-6 t.)
tí. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok.: 

Budapest k.-pu-ról indul 09-40,011" 10,“7*40, 
8-35,“2-15, Kassáról 01155. X/S-40,12-26, X , 
Szerencsről indul 05-10,8*51,*12*00,5-45,*07-07, 
Rakamaz 05-55,9 35,* 1248,06 25,*07 55, Vas
kapu!,!^* 12-55)(06-30),(08-02), Virányos!,!, (*=101) 
(06*35), (*0808), Görögszállás 6-12,9*55,* 1 • 10, 
06-42,*08-17, (1. 5-t. isj Királytelek 6-22,10-04, 
*L22,06-51,*08-29, Nyíregyházára érk. 6*35,
10- 16,* 1-39,07-03,*08-46. (1. 1—6 t.)

!). Csapról Nyíregyháza, felé ind. vonatok • 
Ungvárról indul 04*41,12*48,4-42, Máramaros- 
szigetrői X .10*05,“ 12-12, Munkácsról 04-13, 
•2-20,4" 13. Csapról 0-00,3-29,06-13, Bezdéd 
6-26,3"47,06-32, Thuzsér 6-34,3-54,06-40, Ko
moré (6-43),!,0649, Fényes-Litke 6-51,4-08, 
06-57, Kis-VTárda 7-13,4-24,07-13, Pátroha 7-29.

5

*9-16,3-47, Kisfás-Földházról 05-18,*9-25 4-00 
Tisza-Eszlár 05*30,*9*32,4* 11, Bashalom 05-42’ 
*9-38,4-20, Görögszállás 6-17,*9-55,4-42 (1. 2*8 
t.) Királytolek 6-33,10 04,4-59, Nyíregyházára 
érk. 6-54,10-16,5-22. (I- 1 -6  tót.

12. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. v. ■ 
Vásárosnaményról indul 03-21,1 -35 Nyirmada
03- 51,2-10, Nyirvaja 04-18,2-40, Nvirbakta
04- 37,3-01, Majláth-telep 04-51,317, Öfehértó

Nyíregyházáról indul 7-05,07-18, Nagy-Kálló [ j ^M'|Ö,0742 Keek 
7-49,07-49, Kálló-Semjén 8-24,08*20, Mária-Pócs j ((.Jj ,))(^°ö))(Q7 ol), Nyir-Bogdany >̂*01 ,o 01, 
8*48,08*39, Nyir-Bátor 9-35,09-09, Mátészalkára ' 'Jrob- Remecso 8T l,;v 10,08-0/, Sóstószőlöte- 
érkezik 10*88,010*01. J®P. (8---fMo-G),(08-20) Sósto 8‘30,o-27,08-27

5. X „ireg,U ,iról Tisza-Polgá, felé ind. v. : I Nyíregyházára crk. 8 41,5-87,08-38. (I. I -  (, t.) 
Nyíregyházáról indul 7*20,9‘31,5"55, Királyte- 70. Mátészalkáról Nyíregyháza /. ind. v .: 
lekről 7-43,9-45,06-16, Görögszállás 8-11,*10-05,! Mátészalkáról indul 03*36,2*00, Nyir-Bátor 04* 
06-46, (1. a. 2. és 8 sz. a.) Bashalom 8-23,*10-13, 38,3-26, Mária-Pócs 04 59,3"54, Kalló Somjón 
06-57, Tisza-Eszlár 8-32,* 10-19,07-05, Kisfás- í 05-23,4-23, Nagy-Kálló 05-45,4 55, Nyiregy- 
Földház 8*43,*10-27,07-15, Hajnalos 8-56,*10-36, házára érkezik (5*15,5*27 (I. 1—6 tét.)
07"2/, Tisza-Lök 9 lo,X)07 47, (1. 13,14. t.) Rá- 77. TiszaPolgárról Nt/ira/i/háza f.in d .v  • 
zom 9-27,07-56, Tisza-Dada 9-55,08-20 Tisza-Dob Ohát-Pusztakócsról indul 8-05,0802, (1.17 és! 
10-10,08-32, Tikos 10*32,08*o2, Tisza-Polgárra | 8 t.) Tisza-Polgárról indul 08*15,1*59, Tikos 
érk. 10-50, 09-08. (1. 17,18. t.) j  03*32,2 18, Tisza-Dob 03-52,2-44, Tisza-Dada

0. Nyíregyházáról Vdsárosnamény f. ind. v .: j 04-12,3-05, Rázom 04*28,3-23, Tisza-Lök 04 51, j 
Nyíregyházáról indul 7*15,(>6*00, Nyíregyháza! (uj ind.*) *9-08,3-35, (1. 13,14 t.) Hajnalos 05-04,!

05-02,3-32, Levelek—Magy 05*14,3-45, Apán* 
05 35,4*08, Napkor 05-50,4-25, Oros 6-05,4*44) 
Nyíregyháza vásártér 6-20,5-01, Nyíregyházára 
érk. 6-30,5-12 (1. 1—6. t.)

13. Debreczenből Tisza-Lölc felé i. vonatok ; 
Debrecenből ind. *05-35,*8 09,*12-14,4-41 Büd- 

! szentmihály *7’53,04-03,*2‘32,07-14, Eo-yház- 
lerdő (*8-00),(04-10),(*2-39),(07-21) Tisza-Lökre 
érkezik *8* 10,04-20,*2*49,07*32. (1. 5 és 11-et)

11. Tisza-Lökről Debreczen felé induló v. \ 
Nyíregyházáról indul X ,9*31,X ,5-55, (I. 5. t.) 
Tisza-Lökról ind, 04-46,* 12-59,*3-52,07*52, I<>y- 

; házerdő (4*56),(*l*09),(*4“02),(8*02), Büdszentmi- 
| hály 5*05," i *17,"'4-10,08-09 X> Debreczenbe 
érkezik 7-40,*3-35,*06-28.

lő. Debreczenből Nyirábrány f. ind. vonatok: 
Budapest k.-pu-ról indul “7*25,9-00,*2-35,*09-15
07- 05, X , Debreczenből ind. * 12-11,4’00,“06-55,’
08- 24,02-50,05-10, Nyirábrány (“ 12-42)4-53, 
(“7 25),09‘29,03-34,05-56, Nagykárolyba érk. 
“ 1 -24,06-02, “08-06,011 * 18,04*41,7-19.

1C>. Nyirábrányból Debreczen f. induló v.: 
Nagykárolyból indul 08* 17,0456,“7-25,9 49, 

j *3-13,4-06, Nyirábrány 09-30,6*27,(“8*14)10-56,
I (“3*58),5-43, Debreczenbe érkezik 010-11,7-26, 
“8-46,11-37,“4-31,06-43.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusstakócsra i.v. 
Nyíregyházáról indul X.7'20, (1. 5.) Tiszapol- 
gárról indul 03.24,11*45, Folyásról 03-42,12-03, 
(Jhát-Pusztakócsra érkezik 05*01, W9. Dob- 
reczenbe érkezik 7-54,5-35, Füzesabonyba ó.
10-24,4 09.

IS. Ohát-Pusztakócsról Tisza-Polgár felé i. v. 
D -breczenböl indul 04-36,4 56, Füzesabonyból 
indul X.5'-2. Ohát-Pusztakócsról 8-05,08-02, 
Folyásról 9-34,09-21, Tisza-Polgárra érkezik
9- 5 í, 09-38. (1. 11.)

Jelmagyarázat: “ =  gyorsvonat, * =  motoros kocsi, a többi személyvonat. 0, az éjjeli órákat jelzi; ( ) =  feltételes megállás; X =  csat
lakozás nincs; ! =  a vonat megállás nélkül áthalad. Az idő, — órák és percekben, — közép-európai számítás szerint van kitüntetve.

H I R D E T É S E K .

Tavaszi
^ EEEEEEEEEE idényre

érkezett
ú j d o n s á g o k :
Női p aletó  clot béléssel 14 

koronától feljebb.
Női p a le tó  selyem béléssel 18 

koronától feljebb.
Női h a v e lo k  szürke, sötétkék 

színben 20 koronától feljebb. 
Női C a c l io s t r o  fekete posz

tóból 24 koronától feljebb. 
Női u ls t e r  Himalája kelmé
ből, selyem béléssel 30 koroná

tól feljebb.
Női r ö v id  d iv a t  k a b á t  an
no szövetből 12 kor.-tól feljebb. 
F e k e te  p o s z tó  g a l l é r  di
vatos fanon 10 kor.-tól feljebb. 
Női a n g o l g a l l é r  remek 

kelméből 12 kor.-tól feljebb.

Divatos és jutányos

C 0N F E C T 1Ú.
Női és leány felöltök, kalapok beszerző- 
= = = = =  sére ajánljuk =

RÓZSA LAJOS
= = = = =  UTÓDA ~

e l is m e r t  le g n a g y o b b  női d iv a t á r u h á z á t

N y í r e g y h á z a ,  Pazonyi-utca.
Plissé és Gouwré intézet. Külön kalap Szalon.

G yá szk a la p o k b ó l állandó ra k tá r .

T avaszi
idényj r e

érkezett

u j d o n s á g o k :
L e á n y  p a le tó  angol kelmé

ből 7 koronától feljebb.
L e á n y  p a le tó  jó posztóból

bélelt 10 koronától feljebb.
D iv a to s  le á n y  k á m s á s  

g a l l é r  4 koronától feljebb.
Női d iv a to s  d ís z íte tt  k a 

la p  5 koronától feljebb.
L e á n y  d iv a to s  d ísz íte tt

k a la p  3 koronától feljebb.
Női n a p e r n y ő k  4 koroná

tól feljebb.
Mig a készlet tart, selyem batiszt 

és szövet blousok mesés olcsó 
árban lesznek eladva.

? €Ít€ í?
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Valódi Attila- és Verniorel-félc permetezők.

o
o

A Z  E R E D E T I

A T T I L A
:

S Z O L O P E R M E T E Z O

egyedüli elárusitását sikerült egész Szabolcsmegyére
elnyernem.

A T T I L A
(kivehető szélkazánu) szőlő- 
permetezőket kot szóróval
egy közönséges és egy sza
badalmazott „habszóróval*. 

Úgyszintén eredeti
V e r m o r e I permetezőt
is, legolcsóbb áron, esetleg 

megegyezés szerint

KJ N*** (n

(9

S
N

00

U o  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve-
Alu lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o

H q elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 
11(1 tenni o o o o o o o o o o o o o o o

névJe9yet- esküvői meghívót, vagy vala- 
mely más nyomtatványt akar készíttetni

bármilyen könyvet beszerezni
^  akaró o o o o o o o o o o

J'riapokra, vagy folyóira- 
tokra van szüksége o o

i
s

§ •9 — 0 9C ;
ű «

;  m

r é s z l e t f i z e t é s
mellett bocsátóm a vevőkö
zönség rendelkezésére, vala
mint mindennemű s a legjobb 
fajú ra f ia  h á n c s  és k é k 

k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom.

W asserm ann Sám uel 9
Nyíregyháza, Zöldség-tér 2. m

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltetnek. g*
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Ű Ö Ö Q O
0 0  R afia  h á n c s  és  k é k k ő .  O O

I I___________________________________

Tisztelettel

e
A legjobb szölöpermetező gépek
továbbá rézgálic, raffia-háncs, kénpor, juttafonal,
valamint mindenféle szőlőgazdasági és pincekezelési anyagok és 
—= —— —----------= eszközök   ■ ■ -

SZIKSZAY SÁNDOR
v á r m e g y e i  g a z d a s á g i  e g y e s ü le t i  t i t k á r n á l  

( V á r m e g y e h á z a ,  f ö ld s z in t ,  b a l r a )  k a p h a tó k .

II

NYARALÓK. Épülettervek
VÁROS! LAKÓ- és
BÉRHÁZAK Költségvetés

KÖZSÉGHÁZA.

Gazdasági--------- Pavlovits Károly
---------  épületek. ** é p íté sz  m é rn ö k n é l  **

— NYÍREGYHÁZA,  Iskola-u tca  5.
T E M P L O M

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

Stb. tok történeti és modern stylusban.
F öldm érés Szakszerű épitésvezetés.

P arcellázás. Olcsó építkezés. = =

íszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a Co- 

"  záporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad- 

v  ható az ivó tudta nélkül.

Ü

" TA V A S A I ID ÉN 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 LIPOT

női divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

A Cozapor többet ér, mint a világ 
minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert 
a esodahatása ellenszenvessé teszi az 

jííjjíj iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly 
1 §5 csendesen és biztosan hat, hogy azt fele- 

Jjf 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 békitette ki 
' '  ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és

V ^  /  7 becstelenségtől megmentett, kik később
Oi józan polgárok és ügyes üzletem berek

lettek. Temérdek fiatalembert a  jó  útra 
és szerencséjéhez segített és sok em bernek életét számos 
évvel meghosszabbította.

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

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

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

INGVEN PRÓBA 137 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

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

COZA INSTITÜTE 
(Dept. 137).

62, Chanccry Lane, 
London.. ANGLIA.

*  *  *  ±- ±  ±  ±  efc ±

Lithion tartalmú!

A singlóri S Z U L T Á N
Lithion tartalmú!

f o r r á s

Menyasszonyi kelengyék

húgyoldó és húgyhajtó hatású.
Könnyen emészthető. Szénsavtius. Gyógyvíz. Uditő ital.
Szakorvosok, előkelő betegek által, vesebajoknál h ú gy ió - 
lyagbántalm aknál, emésztési és légzési szervek hurutainál 

páratlan  sikerrel alkalm azzák, illetve használják 
M agyarország legolcsóbb gyógy- és élvezeti vizek 

egyike.
A Szultán-forrás kútkezelősége :
Holénía  B é la , E p e r je s .

K ap h a tó : llib jáu  S. utódai és Hofliiiaun 
kereskedő uraknál Nyíregyházán.

Adolf

-T- d'- d-
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Benzinmotorok, gőzcséplőkészletek
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

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

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

«ö .

Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve.
Kizárólagos képviseléség Szabolcsvárrnegye területére Lichtmann Vilmos gépkereskedő cégnnél Nyíregyházán,

R Ttt.TTTTTTm'Tmi

m  KÜLÖNLEGESSÉGI
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 —  --------.— íz

M

3
I

1s

3 ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.

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

A.+ .Á . aisíML' A. -Á. ést>

J

S z é lh a jtó  és g ö r c s -  
■ c s il la p ító  = = »

Biebergeil-
= Cseppek=
Étvágyat előidéző és emésztést 

elősegítő háziszer

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

jVlegrendelhetö :
Julius Bittner gyógyszertára.
=-= Glogguit/. (Nied.-Oesi).

tizS

COOK & JOHNSON
'amer. szabadalm, tyukszemgyürüje

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű 
hatással és azonnal esilapitja a fájdalm at, — Kap
ható minden gyógyszertárban A«ztria-.Magyarország- 
ban. 1 darab borítékban 20 fillér, ti darab kartonban 
1 korona, postai^kiildés esetén 20 fillérrel több. — Fő
ra k tá r  M agyarország részére : T ö rö k  J ó z s e f  gyógy
szertára B u d a p e s t, V I., K irá ly -u tc a  12. — Köz
ponti ra k tá r  M agyarország-Ausztria részére: „A  

s z a m a r itá n u s h o z " , G rá c .

A legm elegebb és legjobb gyógyhatású kénes hő
források az egész kout tiensen, szükség szerint mérsékelve 
(38—48 C° fokú) hévvizzel ti tükörben és 15 porcellán 
kádban

Stubnya-
i ten<>\ fel. mag. 518 méter. Közvetlenül vasúti állomás j 

m ellett a budapest—rutkai vonalon. Felté tlenü l biztos j 
gyógyulás : minden izületi és izom rheum ás megbetegü- I 
lésnél, ischias, köszvény, neuralgia (idegbántalm ak női : 
bajok és bőrbetegségek esetéhen, (Exczem a, Cruvigo, j 
Psoirasis) bárm ennyire idültek is azok.

N y á r i  és  té li g y ó g y k e z e lé s ,
Orvosi vezetés ala tt áiió ivó- és fürdőkurák, p o r  

cellán Kád és tükörfürdők, pakolás, izzadási kú rák , villa- j 
nyozás, másságé, uszoda és hidegvíz gyógykezelés, mely j 
utóbbi a  fenti gyógyeljárás tartós hatásának biztosítására j 
annak záradékául alkalm aztatik

Pompás fekvés, fenyőerdők közepeit, éltéi ülve a T átra  j 
hegység egyik rem ek fensikján és igy m egbecsülhetetlen j  
mint léggyógybely is. Nagy és szép park . Legolcsóbb árak. 
Legnagyoi.b kényelem, egészséges lakások és táplálá  é le l
mezés. Három év óta a m agyar kir. állam vasutak egyik 
gyógytelepe. Posta, távírda, állomás, saját fürdőzenekar, 
Lawn-tennis, tánciskola, állandó előkelő úri közönséggel. 
Fürdő orvosok : dr. Boleman János, dr. Jakobovics Mór. 
Előidéuy ju lius 1 ig. U tóidény augusztus 2<i-tól 5% en- 
gedmóny Képes prospektussal és felvilágosítással d íj
m entesen szolgál az

különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackhőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

I g a z g a t ó s á g .

Szőlőlugast
iiL essünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban m indenütt m egte rém s nincsen olyan 

ház, m elynek fala m ellett a legcsekélyebb gondozással felne
velhető nem volna, ezenkívül más épülőtöknek, kerteknek 
kerítéseknek  stb. a legrcm ekebb dísze, anélkül, hogy a leg
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható részekből. 
Ez a legháládatosabb gyüm ölcs, m ert minden évben terem.

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

A fajok ism ertetésére vonatkozó színes fénynyomatu ka
talógus bárkinek ingyen és bérm entve küldetik meg, aki óimét 
egy levelező lapon tudatja. Borfaju szőlőoltványok is inég 
nagy m ennyiségben kaphatok lezzállitott árakon. Borok csa
ládi fogyasztásra 5o 1. és feljebb olcso árban és „Delaware" 
sim a, ültetéshez és ebből borm inta.

É rm elléki e lső  sző lőo ltván ytelep  Nagy-Kágya,
Biharmegye.

H e n t e sáriit,
s-alonnát. disznózsírt, szalámit töpörtót stb.
===== vásárol minden mennyiségben =

A .  S C H A N I L ,
= = = = =  zsiráru ügynöksége, ■■■=

Bécs,  XVII. H a u p s t r a s s e  67.

U J  ÜZLET! SZOLID A R A K !
Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közönség 

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

P O S Z T Ó  ÜZLETET
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol s z ö 
vetekkel szereltem föl.

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

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

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

Óriási választék! Pontos kiszolgálás!

KÖZPONT:
(ETERNIT MŰVEK HAföCHEK [AJilS

BUDAPESTÉI, ANORASSYUT 3 3 .
Eladási holy Pavlovits Sándor urnái Nyíregyházán.

NYOMATOTT P1RINGER .1. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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