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Levél a szerkesztőhöz.
Kedves barátom !

Azon általam ős mert elvednél fogva, 
hogy az ellenvélemények meghallgatása 
és azoknak őszinte méltánylása által jege- 
cesedhetik ki egy a mai áldástalan hely
zetet tisztán látó politikai nézet, vettem 
magamnak a bátorságot, hogy a „Szabolcs- 
junius 10-iki vezércikkére, mint független
ségi párti s igy nem hozzátok tartozó 
ember, néhány megjegyzést tegyek.

Nagy és általam kiválólag méltány
landó intentio vezette a cikkírót, midőn 
fölszólította a szabolcsmegyei szabadelvű 
partot, hogy immár nem tűrve tovább a 
jogosan hangoztatott hazafiatlanság vádját, 
bontsák lói az országos szabadelvű párt 
által lehetetlenné tett pártkötelékeket és a 
Hecscsel szemben annyira szükséges nem
zeti ellenállásból vegyék ki ők is cselek
vőig  részeket az által, hogv a 67-es ala
pot minden tekintetben magyar nemzeti 
irányban kezelni akaró Bánffy Dezső báró 
mellé álljanak. Én dacára annak, hogy 
nem tartozom az Ujpárthoz, annyira tudom 
ezt helyeselni, hogy tovább megyek a jel
zett cikk írójánál és kijelentem, hogy még 
ez a felszólítás három hó előtt talán meg
fontolás tárgyát képezhette a szabadelvű 
pártiak részéről, ma a hazafias kötelesség
érzet követeli tőlük ennek megtételét, mert

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :

Schlicliter Gyula.

a legutóbbi három hó nagy csalódáson 
; vitte keresztül a magyar politikai élet ide- 
! álistáit, a 67-es alap követőit és köztük 

különösen a szabadelvű pártot, akik meg 
voltak idáig győződve, hogy egy független 
önrendelkezési joggá 1 biró, alkotmányos, 
szabad államban élnek és csak célszerű
ségi, jobban mondva anyagi jóléti szem
pontból élünk közös háztartásban az osztrák 
örökös tartományokkal, bennünket, függet
lenségieket tartottak ideálistáknak és fölös
leges aggódóknak.

Erre a fölfogásra alaposan reá cáfolt 
ez az utolsó három hó. Van többség, még 

' pedig hosszú idők után az első Wkotmá- 
! nyos többség és az alkotmányos magyar 

király még sem képes az állítólag csak 
ezen két alkotmányos tényezőn liiggő és 
az állítólagos alkotmány szerint senki és 

| semmi más factornak a beavatkozását nem 
1 tűrő alkotmányos felelős kormány kineve

zésére. Csodálatos mégis, hogy a G7-es 
alap követőinek legnagyobb része, a sza
badelvű párt még akkor sem ébredt föl, 
mikor a nmlt országgyűlés alatt már vilá
gosan kitűnt a katonai ujonclétszám föl- 
emlési javaslat tárgyalásánál ennek az 
állítólagos alkotmányi; «k nagyon is kétes 
értéke ; sőt nem ébredt föl meg akkor 
sem, mikor a 67-es alap egyik leghívebb 
követője, báró Bánffy Dezső látván a tör
ténteket. hazafias aggodalomtól eltelve ki
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lépett politikai elvonultságából és ugyan
csak megkongatta a vészharangot, figyel
meztetve mindenkit, milyen veszedelem 
fenyegeti az ő és minden magyar ember 
ideálját: a magyar nemzeti államot és jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal még egy utolsó 
erőfeszítéssel meg akarta akadályozni a 
67-es alap csődjét, solidaritásra híva fel 
mindenkit, ki azon az alapon áll, hogy 
egyesült erővel magyar nemzeti szellemmel 
töltsenek be mindent, ami csak benne van 
a 67-es kiegyezésben. Ha akkor ez irány
ban megtörténtek volna a kellő intézke- 
kedések, ma egészen más politikai alaku
latok előtt állanánk, mert vagy sikerült 
volna tényleg a báró Bánffy Dezső által 
tervezett és egy nagy compact többség 
által támogatott magyar nemzeti irányú 
kezelése a 67-es alapnak, ebbe, látva a 
nemzeti irányban való haladást, megnyu
godott volna egyidőre a kisebbségben levő 
függetlenségi párt is és igy évekre bizto
sítva lett volna a békés munkálkodás: 
vagy amint én hiszem, nem sikerült volna 
épen úgy mint most sem, mert akkor is 
megtört volna Bécsnek az ellentállásán. 
mert ott akkor sem respektálták volna a 
magyar alkotmányt, mint ma. Ámde óriási 
különbség lett volna, ha egy oldalról egy 
nemzeti irányú 67-es többséget, más ol
dalról a kisebbségben levő függetlenségi 
pártot, együttvéve igy tehát az egész nem-
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Ami elmúlt, vissza nem jő.
i.

Most, hogy visszagondolok arra, a mi
nek ma már csak emléke ól, ha eleitől végig 
magam elé képzelem a történteket, igazán 
nem tudom megállapítani, hogy mi okozta 
köztünk az oly szépnek látszó egyetértés 
után azt a hirtelen, magyarázat nélküli sza
kítást.

Hát hegy is volt csak? Most fél eszten
deje, hogy kezdődött az egész. Színdarabot 
készültünk előadni, a többek közt mindketten 
szerepeltünk: Ü is, én is. Itt találkoztunk 
először, a hatás, Istenemre mondom, az fel
ségesen kellemes volt rám nézve ! Rövid idő 
alatt — úgy véltem — megbarátkoztunk egy
mással s az előadás után a csárdás megho
zott minden kedveset, szépet, a mit csak 
csárdás meghozhat. Do oz is elmúlt.

Elmúlt, csak úgy, mint elmúlik az egyik 
nap a másik után, csak úgy mint elmúlik 
minden, minden.......

Most oly hetek következtek rám, a mi
lyeneket a íiatal párok mézeseknek szoktak 
nevezni, a mikor a boldogság határt nem ér, 
a mikor még a levegő is balzsamosabb s a

madarak éneke is szebb mint máskor. Csak 
az a különbség a kettő között, hogy mig 
amazok elválhatatlanul egymáséi, addig mi, 
pardon! ón csupán gondolatban bírtam őt s 
hittem a magaménak. Óh balga képzelődés . . .  !

Szép nagy lakásuknak több ablaka nyílt 
utcára ; mind tolisteli szebbnél szebb virágok
kal. Mennyire szeretem én a virágokat. Mily 
szépek, mily kedvesek ...! !

Nem is volt nap, melyen meg nem 
nézegettem őket. Uly szép egy sem volt köz
tük, mint az utolsó előtti ablakban levő. Ez 
volt a legszebb virág, pedig ez nem cserépbe 
volt ültetve. Csipkés ruhácskája, csipkés kö- 
tőcskéje óh milyen jól állott rajta! És én 
hányszor el-elnézegettem ezeket a virágokat ! 
Akkor azt hittem, hogy más számára nem is 
nyílik virág, csak egyedül az én számomra.

II.
Így mult el néhány hét, néhány hónap. 

Már a félévi vizsgálatok is elmúltak, az édes 
pihenés ideje volt ez s az ébredező tavasz 
kellemes illatával már kezdte szárnyait bon
togatni . . . .

Nagy táncmulatság volt készülőben. A 
meghívókat szétkiildettók, kaptak sokan. Ka-
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/etet szemben találta volna magával Bécs. 
Akkor nem akadt volna egyetlen magyar 
ember sem ilyen tömör nemzeti ellenállás
sal szemben eszköznek az ő céljuk keresztül
vitelére. Akkor kénytelen lett volna meg
hajolni a magyar alkotmány előtt és kez
detét vette volna a valóságos alkotmányos 
élet, mely nemzeti irányban kezelve nem 
vezethet másra, mint a függetlenségi párt 
által vallott elvekre és a független magyar 
nemzeti állam kiépülésére a personál-unió 
alapján: mert nem tételezem föl, hogy 
bele tudták volna vinni Őfelségét, a ma
gvar alkotmányra megesküdött magyar 
királyt az Ulti ma ratió-ba, a magyar al
kotmány hivatalos és nyilt felfüggesztésébe.

Ma pedig, dacára az egyesült ellenzék 
vezérei: gróf Andrássy Gyula, Kossuth 
Ferenc, gróf Apponvi Albert, báró Bánffy 
Dezső és gróf Zichy Aladár minden magyar 
embert örökhálára kötelező fáradozásainak, 
a siker minden reménye nélkül állunk 
szemben Bécscsel, mert még mindig van 
egy számos tagból álló párt, a szabadelvű 
párt, amelyre a támaszkodik egész nyílt
sággal a kamarilla, amely gyászos emlé
kezetű szövetség nem szűnt meg létezni; 
meg van csak úgy, mint meg volt 1848- 
ban, sót megerősödött, mert ravaszabb 
lett; akkor nyilt, ma titkos ellenség, ere
jéből nem. csak őszinteségéből veszített, 
tehát még veszedelmesebb.

Az összes magyar politikai pártoknak 
1867. óta hangoztatott végcélja az ősi al
kotmányunkban biztosított önálló magyar 
nemzeti állam kiépítése volt mint a hogy 
nem is lehetett más. Különböző politikai 
pártállásokat az erre szükséges anyagi 
megerősödés és nemzeti művelődés keresz
tül vitelének módozatai fölött való eltérés
sel indokolták és igyekeztek egymást meg
győzni módozataik helyessége felől. Abban 
a jóhiszemben a többség, hogy ez az or
szágnak belső ügye, a függetlenségi párt 
azzal a ma bekövetkezett eseményeket előre 
látó aggódó tudattal, hogy az utolsó 38 
év alkotmányosdija Magyarországon csak 
kendózése az absolutizmusnak : eddig tehát

jóhiszemüleg maradhatott mindenki tagja 
a szabadelvű pártnak, de ma midőn Bécs 
éppen erre a szabadelvű pártra részben 
nyíltan, részben titkon támaszkodva magát 
a végcélt, az alkotmányban biztosított 
függetlenségét az országnak vonja kétségbe 
és az erre eszközül szolgáló anyagi és faji 
megerősödést célzó minden törekvésnek 
még meg nem engedett törvénvtelen kisér- 
letekkel is útját akarja aliani. eljött az 
ideje, hogy minden magyar ember ott 
hagyja azt a pártot, amely még csak a 
látszatát is magán viseli annak, hogy csak 
eszközül szolgál.

En örömmel üdvözlöm tehát a „Sza
bolcs" ez irányú íölszólitását a szabolcs- 
megyei szabadelvű párthoz. A szabadelvű 
pártnak, mint ilyennek, a körülmények 
parancsolta kényszerűség behatása alatt 
megszűnt létjogosultsága, hacsak a rossz
hiszeműség vádjával nem akarja magát 
illettetni, mondja ki tehát az a part. hogy 
tekintettel az eseményekre, akár egészében 
csatlakozik a nemzeti ellenállást tanúsító 
pártok valamelyikéhez, akár mondja ki iöl- 
oszlását. tetszésére bízva minden egyes 
tagjának, hogy a nemzeti ellenállást tanú
sító pártok közül ahhoz, csatlakozzék, a 
melyikhez egyéni meggyőződése utalja.

Ha ezt megteszik a vidéki szabadelvű 
pártok, kénytelen lesz előtte meghajolni 
az országos szabadelvű párt is és igy gyor
sabban elérünk a válság forduló pontjához 
ugyanazon alternatíva elé állítva a kama- 
rillát, amely bekövetkezett volna, ha egy 
év előtt a 67-es pártok követték volna 
báró Bánffy Dezső politikáját.

De engedd meg, hogy ezeket az ügy 
érdemi részére elmondva megjegyezzem, 
hogy az említett cikk személyi vonatko
zású részeire vonatkozólag kijelentsem, 
hogy azzal nemcsak hogy nem értek egyet, 
hanem azt határozottan kárhoztatom, mert 
mig egyfelől kijelenti a cikkíró, hogy ,.a 
koalitiót megbontani nem szabad", más 
oldalról épen a koalitió vezérét használja 
fel, — oknélkül támadva — hogy a saját 
vezérét egy szintén oknélküli támadással

szemben megvédje, ez nem alkalmas mód 
a koalitió békés működésére; de nincs is 
rá semmi szükség, fölösleges kardesörte- 
tés. Az a Bánffy Dezső, aki már a hata
lom mézét ízlelte, annak minden keserű
ségével együtt és akiről tehát igy egyéni 
hiúsági kérdés föl nem tételezhető, mert 
ha lett volna benne, az már úgyis kielé
gítést nyert, az a Bánffy Dezső, aki oda 
dobott egy magas udvari méltóságot azért, 
hogy szerintem tisztán hazafiasságától és 
sovén magyar voltától indíttatva, a napi 
politika árjába dobja magát oda dobja 
akkor, mikor az az ár igen szennyes hul
lámokat ver, oda dobja az után a szomorú 
tapasztalatok után. amiket szerzett a poli
tikai barátság terén, az az ember, aki ke
resztül megy az önbiráiatnak azon a mér
tékén. amely csak keveseknek adatott me<r 
kijelentve, hogy tévedtem, de mikor be
láttam tévedésemet, nem szégyenkezve ülök 
félre, mint előttem annyian tették, hanem 
van elég férfias bátorságom azt nyíltan be 
is vallani és a belőle származó emberi 
gyöngeségbél kifolyó gúnyt emelt fővel és 
a jobb meggyőződés becsületes érzésével 
viselni : az a Bánffy Dezső oktalan kicsi
nyes támadással szemben nem szorult vé
delemre és különösen az olyan védelemre, 
a mely egy másik tiszteletreméltó hazafit 
gyanúsít meg szintén oktalanul, épen azt, 
aki a nemzeti ellenállásban szövetkezett 
pártokat a legmesszebbmenő politikai tisz
tességgel vezeti, a kifogásolt ügyben pedig 
épen eléggé nem dicsérhető óvatossággal 
járt el. Ezt az illető rosszul éríesüitségé- 
nek tudom be ugyan, de szó nélkül nem 
hagyhattam, elvárva a te nyilt őszintesé
gedtől, hogy jövőre alkalmazkodtok ti is 
azon elvhez, hogv ne bántsuk egvrnást 
ilyen nehéz időkben még okra sem, ok 
nélkül, pedig annál kevésbé, hiszen úgy 
is van elég közös ellenségünk, csak az 
ellen tudjuk magunkat megvédeni.

Szives üdvözlettel
őszinte barátod
Gaál András.

pott Ö is, igen, Ö kapott először, hiszen az 
elsőt én czimeztem meg s ez az Övé volt.

Daczára annak ami azóta köztünk tör
tént, ma is kellemesek az emlékek, melyek 
ama bálhoz kötnek. Eljött a soupé csárdás, 
másfél óráig tartott. Ö is végig táncolta, én 
is, és mondanom sem kell, hogy együtt. 
Hányán kérték a folytatást, most is emlék
szem hét—nyolcra ! Szegény, szegény Sándor! 
Csak azt sajnálom, hogy ő is kosarat kapott. 
Mily boldog voltam akkor, hogy ö az enyém, 
ha csak a soupé alatt is, de addig az enyém. 
Kipirult arcom a tüztöl s a jó kedvtől, és 
szegény Sándor ott állt hozzánk közel, sápad
tan, pedig lázas volt a szerelemtől.

Most már vigasztalódott. Nem ó vesztett, 
hanem én. Nem Sándor vesztette el Öt, ha
nem én.

De ez a bál is elmúlt s a virágok most 
még szebben nyiltak az ablakban, mint ak
kor. Mily pompásak, mily üdék voltak, csak 
úgy vonzották az embert magukhoz. De a leg
szebb az utolsó előtti ablakban volt, és én 
hányszor el-elnózegettem napjában azt a szép 
virágot. Elmúlt ez is, csak úgy', mint elmúlik 
az egyik nap a másik után, mint elmúlik 
minden, minden.. .

A szép hamvas virág haragos szint öl

tött s vágyódó szemeim elöl levelii közé 
burkolta magát. De miért, vájjon miért tette, 
mikor mindig kegyelettel néztem rá, mikor 
zaklatott szivem mindég a legszentebb bánás
módra s érzelmekre indított iránta ! Egy 
hosszú hót folyt le ily kétségek között. Azt 
hittem, hogy a husvét amely az örömnek 
ünnepe, majd engem is örömre ébreszt, de 
hiába. Ami elmúlt vissza nem jő. A szép virág 
elhervadt, letört száráról, de csak rám nézve 
tört le, mig mások előtt annál szebben tárta
fel pompáit.

»
Es a többiek ? a kis cserépbe zárt virá- 

gocskák ? óh azok hivek maradtak hozzám, 
átéreztók mély', gyógyithatatlan bánatomat s 
oly szomorúan bóíintgattak rám bolyhos kis 
fejecskéikkel, mintha nékik is fájt volna az, 
mi nékem itt benn oly nagyon fájt. És a leg
szebb virág nem volt ott többé, és azóta a 
többit sem nézegetem.

Mennyivel jobb sorsa van Sándornak. 
Akkor én voltam boldog s én vigasztaltam, 
most ö boldog s most ö vigasztal. Ő megta
lálta kedves virágját s nekem már egy' sem 
nyílik. Bárcsak ne volna igaza a közmondás
nak : Ami elmúlt vissza nem jő !!

Síposa Kálmán.

Vaszary Koloshoz, Magyar- 
ország hercegprímásához!

Főméltóságu Bibornok. Hercegprímás. 
Érsek Ur!

Az élet különböző hányattatásai között 
különféle emberekkel érintkeztem, nagvok-C; t.
kai is, kicsinyekkel is.

A kétesértékü nagyságoknak, — akár
milyen fényes állást foglaltak is el azok. — 
még az előszobájukba is mindig töprenkedő 
aggodalommal léptem, mivel azoknál a leg
többször lenéző gőggel és fitymáló kicsiny
léssel találkoztam. De ha sorsom olyanok 
körébe vezetett, kiknél a külső nagyság 
valódi benső, lelki nagysággal párosult, 
azoknak bizalmatébresztö körébe mindig 
nyugodt lélekkel léptem, mert azoknál 
mindig igazi emberbaráti fogadtatásra és 
jóakaratu meghallgatásra találtam,

Jelen soraimmal Eminentiadhoz is a 
legnagyobb lelki nyugalommal zörgetek be, 
annyival is inkább, mivel ezt nem magán-
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érdekből, hanem a hazánkra nehezült sú
lyos politikai viszonyok között önzetlen, 
hazafias közérdekből teszem.

Minél magasabb valakinek hivatalos 
állása, annál szélesebb a látóköre, annál 
inkább szemébe ötlenek ennek a látkörnek 
a keretében időnként előforduló nevezete
sebb események is.

Magyarország hercegprimási állása a 
legmagasabb állások egyike az egész or
szágban.

Ez az országos tekintély Ível bíró ma
gas állás azonban nem puszta decorum, 
nem valamely egyéni kitüntetés külső esz
köze, hanem olyan fényes méltóság, amely 
súlyos felelősséggel és komoly kötelezett
séggel jár.

Ennek a magas állásnak a most fenn
forgó s hazánk, nemzetünk sorsára döntő 
befolyással biró válságos politikai helyzet
tel szemben is megvannak a maga köte
lezettségei.

Különösen az országszerte sűrűn em
legetett királyi esküszegést illetőleg szigorú 
kötelességteljesitést követel a komoly köz
vélemény Magyarország hercegprímásától.

Hogy vájjon bir-e tudomással Emi- 
nentiád a közvéleménynek ezen követelé
séről s hogy vájjon bir-e elég lelki erővel 
és férfias bátorsággal a fennforgó királyi 
esküszegés tárgyában főpapi kötelességét 
még a legmagasabb földi hatalommal szem
ben is nemes elszántsággal teljesíteni: azt 
kérdezni nemcsak jogosulatlannak, de Ízet
lenségnek is tartom.

De bár egy pillanatra sem jut eszembe 
kötelesség mulasztással és bátortalansággal 
vádolni Magyarország egyházfejedelmét, 
mégis — a velem együtt aggódóknak 
megnyugtatására — itt. a nyilvánosság 
előtt ajánlom Eminentiád magas figyelmébe 
azon általános óhajt, hogy az esküszegés 
megakadályozása céljából erőteljesen közbe
lépjen.

Köztudat, hogy Magyarország apostoli 
királya esküt tett a magyar alkotmányra, 
esküt tett, hogy a törvényt megtartja és 
megtartatja. És mégis az a király, kit eddig 
„alkotmányosan" uralkodónak ismert Eu
rópa, most maga is közel áll az eskü- 
szegéshez! Bizony: közel, nagyon közel. 
Alig egy lépés választja el tőle. Pedig ha 
e lépést megteszi, beláthatlan katasztrófa 
zudul a trónra és nemzetre. Ezzel az egy 
lépéssel nemcsak a korona fénye, nemcsak 
a koronás fő erkölcsi értéke hull porba, 
hanem a nemzet alkotmánya, szabadsága, 
függetlensége, önállósága is kockára lesz 
dobva.

Ugyan ki is lehetne oly balga, hogy 
áldást várjon a királyi esküszegés nyomá
ban?! Nem, ez csak vihart, iszonyú pusz
títást idézhet el.

Mi nem félünk ugyan ettől a vihar
tól, mert hiszen a viharnak nemcsak pusz
tító hatalma, hanem jótékony hatása is 
lenne : megtisztítaná a politikai élet fülledt 
levegőjét. De mégis azt hiszem, nincsen 
egyetlen józangondolkozásu ember is ebben 
az országban, ki az öreg királyt gonosz 
tanácsadóinak átkos befolyása alól és az

esküszegés mélyen lesújtó erkölcsi csapá
sától teljes jóakarattal ne igyekeznék meg
oltalmazni.

E tekintetben azonban a királyi trón 
előtt, ami igyekezetünktől és esdekléseink- 
tól eredményt nem remélhetünk. Itt Emi
nentiád személyiségébe helyezzük remény
kedő bizodalmunkat. És erős a hitünk, 
hogy mint Magyarország egyházfejedelme, 
mint az Ur igaz szolgája öreg királyunk 
vallásos érzületére jótékony befolyást fog 
gyakorolni.

11a Eminentiád magasztos hivatásától 
áthatva, kezében a vallás jelvényével, aj
kán a vallás parancsszavával, hivatalos 
méltóságának teljes fenségével figyelmez
tetné a királyt az eskü szentségére, ha 
figyelmeztetné ama igazságra, hogy Isten 
előtt nincsen személyválogatás, hogy az 
esküszegő király koronájának fényé, sze
mélyének sérthetetlensége nem elég véd- 
paizs az igazság bűnt büntető hatalmával 
szemben, ha elmondaná mindazt, mi Emi- 
nentiádnak vallás-erkölcsi és hazafias köte
lessége : lehetetlen, hogy meg ne tenné a 
kívánt hatást. Vagy ha netán a jó igye
kezetnek semmi egyéb eredménye nem 
lenne is, mindenesetre meglenne egy, a 
híven teljesített kötelesség megnyugtató 
öntudata . . .

Városi közgyűlés.
Gyéren látogatott képviselőtestületi köz

gyűlés volt tegnap a városnál.
Jolentéktelen tárgyak kerültek tárgya

lásra, nem volt sem választás, sem bérbeadás, 
ennélfogva nem voltak érdekes dolgok.

Nagyobb vita fejlődött ki 2 iskolaszéki 
tag kiküldetésénél. Dr. Vadász Leó ezen ki
tűnő és agilis kópv. tag, mindenáron Bállá 
Jonö tanácsost akarta egyiknek, a mi ellen 
Bállá védekezett, mert ez nem is törvényes.

IIosszu vita fejlődött ki a jóggyárra vo
natkozó tanácsi javaslat körül, elsőnek Tor- 
nyay István szólalt fel. Sándor Móric követelte 
aztán, hogy a jéggyár épitése, felszerelése 
és átvétele tárgyában tájékoztassa a tanács 
a közgyűlést, mivel ö már igen sokat hallott 
erről a dologról privát utón, de felolvasta a 
Magyar Kereskedők Lapjának erre vonatkozó 
hírét, mely szerint a Nicholson-fóle gyár által 
szállított gépeket nem tartják szakkörökben 
jónak. Követelte a jéggyárnak átvételénél a 
legszigorúbb eljárást és kérdezte, kik azok a 
szakemberek, kik ezen építkezést és gyár 
felszerelést vezették és ellenőrizték, ezt tudni 
akarja, mivel ő is, de a géppel foglalkozók 
tekintélyes része a Nicholson gépgyárat nem 
tartja a jobbak közül valónak, sőt!! Végül 
azt kérdezte, hogy miután a tanács a terme
lendő jégnek az eladási árát már megszabta, 
hogy mibe fog kerülni a városnak, mint el
adónak kgja a jégnek?

Májerszky polgármester tüzesen védte a 
tanács eljárását, a jéggyárat illetőleg ö az 
összes felsőbb fórumok jóváhagyása után 
kötötte meg a nevezett jéggyárral a szerző
dést, különben az átvételnél a legszigorúbban 
fog eljárni. Hozzá szólott a dologhoz Kovács 
kir. ítélő táblai biró, ki inkább az elárusitás 
körüli dolgokat vitatta meg, a tőle megszo
kott okossággal és precizitással.

Bállá Jonö kelt a Nicholson gyárnak 
védelmére; teljos körültekintés után kötöttek 
vele szerződést, annál inkább, mivel mások

is kötöttek már a céggel üzletet, (a mi azon
ban még nem bizonyítja azt, hogy a gépek 
jók !!) a Magyar Kereskedők Lapjáról, erről 
az igazán kitűnő szaklapról mondott kemény 
kritikát, mert ö előtte csak a „Vállalkozók 
Lapjának* van súlya; de meg nem is írja 
meg a lap, miért nem tartja a Nicholson 
rendszerű gépeket jónak. Dr. Rosenberg 
Emil a tanács javaslata mellett szólalt fel, az 
eladást illetőleg, Sándor Mór még egyszer 
felszólalt és azt mondta, hogy még mindig 
nem kapott felvilágosítást, hogy az előállítási 
költség mi lesz kgkónt a jégnél, már pedig 
ezt tudni kell, mert ha ő patkószeget árusít 
el, akkor azt számolja ki, hogy mibe kerül 
neki a patkó szeg és csak aztán szabja meg 
annak eladási árát, a ki nem igy jár el, 
minden lehet, csak nem üzlet ember.

Elfogadták a tanácsi javaslatot a kis- 
várdai hordók hitelesítési jogának átengedé
sét illetőleg.

Dr. Rosenberg Emil szólalt fel a Sándor 
Jakabnak kiadandó telek vételi szerződés 
tárgyában, megvilágítva a kérdést, nem jogi, 
de emberség tekintetből, mivel az nem járja, 
hogy csak azért, mert a városnak is van 
fürdője, másnak ne lehessen, és valakit éve
kig zaklassanak.

Kovács István, kir. táblabiró absurdum- 
nak mondja, hogy valakit telekkönyviig 
korlátozni lehessen örök időkre, hogy egy 
telekre vendéglőt, vagy fürdőt ne építtessen, 
különben a dolognak ezt a részét nem kí
vánja most megvitatni; utasítani kívánja a 
tanácsot, hogy a kötendő szerződésbe semmi 
mást, mint a mi az eladási feltételekben meg 
volt, be ne vegyenek.

Még nehány szabadságot kérőnek ügye 
intéztetett el s ezután a közgyűlés véget ért,

Tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, 
kiknek előfizetési dija julius hó 1-sejével le
jár, hogy azt mielőbb megújítani szívesked
jenek, hogy a lap szétküldésében fennaka
dás ne legyen.

Mens sana in corpore sano !
Nyíregyháza társadalmi életében van 

egy űr, van egy hely, melyet betölteni, meg
értetni nem tudott az évek hosszú sora; az 
együtt érzést, az együtt működést. Nem csak 
a meglett férfikorban, de nálunk fiataloknál 
is, akkor mikor tán még önző egyéni célok
ról szó sem lehet, nincs meg a cél, mely 
összetartson. Az iskola, mig falai közt járunk 
s azután . -. . semmi. Mintha a szürke haj- 
dankorból nyúlna vissza egy bosszúálló vég
zet, mely irigyen őrzi legfeltettebb kincsét, 
az erőt az együtt küzdésre, az akaratot a 
tettre. Ha pillanatra tán megvan is az erő, 
nem sokáig, mert működik az ősi átok s a 
tettnek nincs embere.

Ezt az ősi átkot megtörni, az erőt egye
síteni akarjuk mi. Nyíregyháza egyetemi pol
gárai s azok kik tenni akarnak.’ Mert nem 
lehet erkölcstelen az az együttes működés, 
melynek célja, az erőt növelni s nem lehet 
erkölcstelen a mi együttes működésünk, kik 
ezért a célért síkra szállunk.

Nyíregyháza ifjai! hozzátok fordulok ! ! 
Akarjátok a célt megvalósítani ? A cél: egye
sületté alakulni, hogy az egyesület kebelében 
levő tagoknak — különösen a nyári hóna
pokban — módot nyújthassunk, arra, hogy 
szabad téren, szabadon gyakorolhassuk ma. 
gunkat a testedzés, a sport minden nemé.

______ ____ _ ____ _ ~ ----
tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos IA legkiválóbb tanárok és or

vosoktól, mint hathatós szer _ _

bajainál UCT„,„t idült bronchitis, szamárhurut 
badozóknál influenza után

I köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó  ize m iatt a gyermekek s szeretik. A g- , 
szertárakban üvegeuhint 4. — knr.-ért kapható. — FigyeljUnk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

F. Hoffmnnn-La Roclic & Co vegyészeti gyár líimd (Svájcz.)

és különösen láb- 
aján lta tik , E m eli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a
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ben, a vívásban, footbaliozásban, a tennise- 
zésben, hogy megtudjuk valósíthatni hogy 
„mens sana in corpore sano!“

Hogy jók a kilátások a mozgalom si
kerére, nem tudom, de azt állíthatom s any- 
nyira optimista nem vagyok, hogy a cél 
elérését lehetőnek tartsam anyagi áldozatok 
nélkül is. Igaz, hogy ez az ügynek a köny- 
nyebb része. A nehezebb része, hogy vájjon 
lesz-e Nyíregyháza itjaiban elég akarat a 
terv megvalósítására ? ?

Én hiszem hogy lesz! !
Még egyet. A múlt a jelenben is él, az 

a múlt, mely elzárkózik minden törekvés 
elől. Ezt megdönteni akarjuk mi! És e ter
vünk kivitelében merünk támaszkodni Nyír
egyháza város hazafias polgármesterére, hogy 
lehetővé fogja tenni nekünk a sport céljaira 
szükséges terület átengedését, lehetőleg az 
erdőn.

A mit megtett Debrecen a sport érde
kében, megteszi azt Nyíregyháza is. Csak 
akarni kell!! — Mert ha nem, úgy elvágja 
útját annak, hogy Nyíregyháza valaha is 
megtudja állami helyét azok között, kik küz
denek az elsőbbségért a versenytéren.

Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület köréből. 
M eghívó.

A Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület 
1905. évi julius 3-án délelőtt 9 órakor Nyír
egyházán az ág. ev. elemi iskola dísztermé
ben tartandó rendes közgyűlésre.

Tárgysorozat:
1. Az elnök megnyitója és előterjesz

tései.
2. Főjegyző jelentése az egyesület két 

évi működéséről és állapotáról.
3. Szabolcsvármegye régészetéről elő

adást tart dr. Jnzsa András megyei főorvos.
4. Emlékbeszód Pazár István az egye

sület ez évben elhalt ügybuzgó elnöke felett. 
Tartja Kubacska István nyíregyházi tanító.

5. Szabad előadás a gyümölcsészet kö
réből. Előadó Mácsánszky Lajos nyíregyházi 
tanító.

6. Bírálóbizottság jelentése „Mennyiben 
folyhat be a tanító községe anyagi helyze
tének javítására," cimü tételre beérkezett 
pályamunkáról.

7. Számvizsgáló bizottság jelentése az j 
egyesület pénz- és könyvtár állapotáról.

8. A Ferencz-József-Tanitók-IIázában ló- j 
tesitendő 4000 koronás szobaalapitványra tör- I 
tént törlesztésekről előterjesztés.

9. Az Eötvös-alap jótéteményeiért folya
modók kérelme ügyében intézkedés.

10. Általános tisztujitás. Elnök, két al- 
elnök, lőjegyző, két aljegyző, pónztárnok, : 
könyvtárnok, ügyész, a választmányba tiz 
rendes és négy póttag választása.

11. A magyarországi tanítók országos 
bizoltsága alapszabályszerüleg három képvi
selő választása.

12. Az 1905. év augusztus hóban Buda
pesten tartandó Eötvös-alap egyesületi és or
szágos bizottsági közgyűlésre kiküldött meg
választása.

13. A legközelebb tartandó egyesületi 
közgyűlés helyének és idejének meghatáro
zása.

14. Pályakórdés és vitatótelek kitűzése 
iránt intézkedés.

15. Beérkezett indítványok tárgyalása.
Kelt Nyíregyházán, 1905. junius 17-én.

Lengyel József, Orsovszky Gyula,
főjegyző. elnök.
F ig y e lm e z te t é s ü l : Ezen közgyűlésre jövő 

kartársak és vendégek órkezósök idejét le
velezőlapon Kubacska István rondezőbizott- 
sági elnökkel legalább három nappal előzőleg 
közöljék, hogy esetleg az elszállásolás, köze
béd és fogadtatás iránt a kellő intézkedések 
megtehetők legyenek.

I
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József főherceg. I

Van az embernek egy ellensége, mely ! 
örömeit kívánja, reményeit megsemmisíti. 
Hideg, kemény szivü, könyörtelen, kit szép 
szóval meg nem vesztegethetsz, aranyokon 
meg nem vásárolhatsz. Nem hajol meg a 
trónon ülő előtt sem, nem lágyul meg, 
ha százak, ha ezrek, ha egy egész nemzet 
kéri is . . .

Elviszi, ha kijelölte. — Irgalmat nem 
| ismer . . .

Tolvaj, zsarnok a halál ! !
Elrabolt ismét egy igaz embert, egy jó 

. barátunkat: József főherceget.
Mint mikor derült égből lesújt az öl- | 

döklő villám, mint mikor zene közben elpat
tan egy húr, úgy szakadt el váratlanul az ö 

j dicső éltének fonala.
Megszűnt dobogni a z  a  nemes s z í v ,

: melyben a szeretetnek lángja égett.
Palatínus Jóska meghalt. Elvesztettük 

benne a magyarérzelmü főherceget ! Barátot 
temetünk, midőn porhüvelyét az anyaföldnek 

■ adjuk át, melyhez fenkölt lelke oly annyira 1 
odakötötte.

Egy Habsburg aki szereti a magyarokat! 
Évszázadok története tanít bennünket I 

tisztelni egy József főherceget, és siratni azt 
a veszteséget, melyet halálával szenvedtünk, j 

A magyarok Istene, ki megszomorit és 
megvigasztal, ki a tövisen is rózsát fakaszt, 
ki a Habsborgok dinasztiáját ültette trónunkra 

| — némi vigaszt nyújtott, a tövisen rózsát fa
kasztott : — nekünk adta József fóherczeget.

Mert Ü a miénk volt. Magyar volt. Fe
hér holló — a családjában.

Es meghalt. Sok, sok szép reményünket 
vitt magával sírba. Sok könnyet törült le 
életében, vájjon lesz-e utódja, ki a halála 
okozta könnyeket letörli ?! . . .

. . . Legyen áldott dicső emléke, mely 
sokáig, örökké élni fog a hálás magyar szi
vekben. *

Városunk polgársága is méltóan osztozik 
a nemzeti gyászban. Középületeken és magá
nosok lakásain ki van tűzve a fekete lobogó.
A tűzoltók a gyászhir vétele után azonnal 
gyűlésre jöttek össze és mélységes fájdal
muknak, igaz részvétüknek távirati utón ad
tak kifejezést a logmagyarabb főherczeg el
halálozása miatt és felkérték a főudvarmes- 
teri hivatalt, a részvétnek a fenséges család
nál való tolmácsolására.

A tűzoltó testület elnöke a következő 
távirati választ kapta: József főherczeg gyá
szoló özvegye, szívből köszöni a nyíregyházi 
önkéntes tűzoltó egyesület részvétét. Szirmay 
grófnő udvarhölgy.

Képviseleti közgyűlés. Tegnap Nádasy 
Emilt és Kiár Sándort iskolaszéki tagokul vá
lasztották, a müjég árusítása iigyóbeui tanácsi 
javaslatot elfogadták, a városi kaszálóknak 
múlt években követett rendszer szerinti érté
kesítését elhatározták, és az eladásra a jövő 
hetet jelölték ki.

Kinevezés. A magy. kir. belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök, | 
a nagykállói elmegyógyintézethez II-od or
vossá dr. Bagarus András, eleki községi orvost j 
nevezte ki.

Anyakönyvi kinevezések. A hivataloslap 
vasárnapi száma szerint a beliigyministerium 
vezetésével megbízott ministereínök a szent- 
mihályi anyakönyvi kerületbe Balázs Andor 
segódjegyzőt, a kislótaiba Dravecky László 
segódjegyzőt, a demecseribe Hatván József 
népiskolai tanítót, a nagyfaluiba Villás György 
nyugalmazott tanítót, a nyirbaktaiba Misek

Gyula segódjegyzőt, a bökönyibe Vágó Elek 
segódjegyzőt anyakönyvvezetői helvettessó 
nevezte ki.

Munkatársunk diadala a külföldön. Abban 
a nemzetközi pályázatban, melyet Várna 
bolgár kikötő város hirdetett, hogy vízellátá
sának és csatornázásának terveit megszerezze 
és a melyben a legelső angol, francia és né
met szakmérnökök vettek részt, az egyik 
nyolcezer frankos első dijat magyar mérnök 
nyerte el, Forbát Imre budapesti doktormér
nök személyében, a kinek ez már negyedik 
sikeres külföldi pályázata a városi közegész
ségügyi mérnöki munkálat terén. Forbát la
punknak is munkatársa és városunk rendezé
séről, tovább fejlesztéséről lapunknak írott 
cikkei általános feltűnést keltettek nemcsak 
Nyíregyházán, de a felső hatóságoknál is. 
Szívesen gratulálunk.

Rónay Jenő résztvett a folyó hó 10-én 
Szolnokon tartott országos vivóversenyen és 
amint értesülünk eddigi sikereit cgvgyel 
újabban gazdagította, egy ezüst éremmel lett 
kitüntetve. Gratulálunk a sikeréhez.

A közgyámi állás betöltése ügyében 
alispánunk a következő pályázati hirdetményt 
bocsátotta ki: — 108254905. K. Pályázati 
hirdetmény. A Nyíregyháza rendezett tanácsú 
városnál Őexty József elhalálozásával meg
üresedett s 1000 kor. évi fizetéssel és 490 
kor. lakbérilletménynyel javadalmazott köz
gyámi állásra valamint az esetleges eiölépós 
következtében megüresedő állásokra ezennel 
pályázatot hirdetek, A pályázni óhajtókat 
felhívom, hogy életkorukat, illetőségüket, 
magaviseletüket, eddigi alkalmazásukat s a 
városi szervezkedési szabályrendeletben tüze
tesen előirt minősítésüket igazoló okmányok
kal ellátott, saját kezűleg Írott kérvényüket, 
hozzám címezve, folyó hó 24-edik napiának 
délutáni 5 órájáig a vármegyei közigazga
tási iktató hivatalba adják be. — Jelenleg 
megüresedett közgyámi állás elnyerésére be
adott kérvények a fent megjelölt határidőn 
túl el nem fogadtatnak, a fokozatos eiölépós 
következtében megüresedő egyéb állások 
elnyerésére irányuló kérvények azonban az 
első állás betöltése után is elfogadtatnak. — 
Mindezen állások Nyíregyháza rendezett ta
nácsú város képviselőtestületének folyó évi 
junius hó 27-én reggeli 9 órakor kezdődő 
gyűlésén választás utján fognak betöltetni. 
Nyíregyháza, 1905. junius hó 8-án. Az alispán 
helyett, Mikecz Dezső főjegyző. A közgyámi 
állásra értesülésünk szerint Sípos Lajos, Trajt- 
ler Zoltán, Gaál Elek és Krcsah Lajos fognak 
pályázni.

Emlékünnepély. A helybeli polgári leány
iskola 25 éves fennállása alkalmából színi- 
előadással egybekötött emlékünnepélyt rendez. 
Gáspárnó igazgatónő vezetésével olyan fárad
hatatlan rendező bizottság áll a f. hó 25-én 
tartandó ünnepély óién, amely már eiőre biz
tosítja a sikert. A műsort amidőn hozzuk és 
akiváló összeállítás felett elismerésünket nyil
vánítjuk, jelezzük, hogy logközelebb bővebben 
fogunk foglalkozni vele: Műsor: 1, Prolog. 
Irta dr. Yietórisz József, szavalja t'ngár Et- 
zsike. 2. Felolvasás. Tartja S/.tempák Mariska.
3. Gyermek svmphonia. írta Spindler Ferencz. 
Előadják: Führer Margit IV. oszt. és Grosz- 
mann Erzsiké 111. oszt. tanulók zongorán, 
Eggert Rózsika, Flegmáim Ilonka, Halász Er
zsiké, Lenhorn Ella, Ruzsonyi Kató, Tessik 
Margit, Yietórisz Aranka és Mandel Klemen- 
tiu I. oszt, tanulók különböző gyermekhang
szereken. 4. Szavalat. Előadja Ehlert Anna I \ . 
oszt. 5. A madarak dalversenye. (Stojanovics 
Jenő.) Szereplők. Erdei tündér: Marsaiké 
Margit. Fülemile: Balogh Gizella, IV. o, t. 
Pacsirta: Wollmann Hona, III. o. t. Rigó: 
Rosenvasser Stefánia IY. o. t. Kakuk : Stimnia 
Ilona IV. o. t. Szarka : Kovács Gizella IV. o. t. 
Héja: Dóry Margit III. o. t. Bagoly: Vadász 
Mariska IV. o. t. Légy: Ferenci Berta IV.

Legnagyobb választék! 1  g o l d s t e in  j . Sá n d o r
= női- es férfi-divat üzletében =
Nyíregyháza Pazonyi-u. 4.
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o t Verebek, szarkák, vadgalambok fürjek.
\  haza. Színmű egy (elvonásban. Irta : 

j! irtha Irén. Személyiek. Özv. Barolhyné: 
Mihovics Etelka. Mariska, unokája: Ungár 
Erzsiké. A haza: Lichtblau Jolán. Emese, 

magyarok ősanyja: Lőjek Mariska, Roz- 
!,onyiné: Ileider \largit. Szilágyi Erzsébet: 
flácsánszky Zsofka. Kanizsay Dóra: Váczy 
Irina. Dobó Katicza: Juhász Ilonka. Lo- 
rántllV Zsuzsanna: Orbán Margit. Bornem
isza Anna: Karner Mariska. Zrínyi Ilona: 
Völgyi Jolán. Szobaleány : * * *. 7. Karének. 
Énekli az iskola dalosköre.

Égi tünemény. Folyó hó 12-én este vá
rosunk felett szép égi tünemény volt látha'ó. 
Esteli nyolc és fél óra tájon az északi ég- 
holton ezüstfónyü felhő jelent meg, melynek 
fénye fényesen megvilágította az egész ég
holtot, majd kígyó alakot öltve, lassan elhal
ványult és mintegy 30 percig volt látható.
A csillagvizsgáló intézetek megállapították, 
hogy bolide-nek nevezett meteortüneményröl 
volt szó. A tüneményt különben az egész 
országban lehetett látni és sok helyen i\ ba
bonás köznép a válsággal hozta kapcsolatba.

Müvészestély. Palágyi Lajos többek be
vonásával müvészestólyt rendez ma és hol
nap a városi színházban. Részletes műsort a 
szinlapok fognak tartalmazni. A siker biztosra 
vehető. Felfog lépni Groák Ödönné, Bíbor 
Olga és Hudák Júcika is.

A budapesti önkéntes mentő egyesület ki
küldöttei által városunkban e hó 19, 2U és 
21-én tartandó előadás iránt általános érdek
lődés mutatkozik. Egyre sürgetőbben jelent
kezik az a közkivánalom, hogy a tűzoltóság
gal kapcsolatban a mentői intézmény is rend
szeresítessék. Legközelebb tárgyilagosan 
foglalkozunk az eszmével és annak megvaló
sításával.

A párbaj ellen. Szabolcsvármegyében is 
egyre szaporodik azoknak a száma, akik az 
Országos Párbajellenes Szövetségbe belépnek, 
sőt mondhatjuk, alig van olyan ember, aki a 
párbajt legalább belsejében el ne Ítélné. 
Annak a felhívásnak pedig a melyet az Or
szágos Párbajellenes Szövetség intézett a 
nagyközönséghez, megvolt az eredménye, 
amonnyiban nap-nap után számosán jelent
keztek az egész országból a szövetségbe j 
való belépésre. A szövetség főtitkára Ger
gely Ede a napokban adta át Bécsben Bo
urbon hercegnek a magyar liga művésziesen i 
kiállított oklevelét. A herceg igen hálásan 
fogadta az ajándékot s a főtitkárt meghívta 
ebédre, amelynek folyamán igen élénk tár
salgás indult meg a párbajellenes mozgalom
ról. Keglevich István gróf szomorú esete 
nagyon meghatotta a herceget s ama remé
nyének adott kifejezést, hogy a tragikus j 
esőmén}' most már fölrázza a magyar társa- i 
dalmat s újabb impulzust ad a liga tevé
kenységének. Bucsuzáskor a herceg meg
ígérte, hogy' a szövetség őszi közgyűlésére j 
Budapestre jön, azzal a célzattal, hogy a 
mértékadó köröket, személyes érintkezés 
utján megnyerje a ligának. A belépési nyi
latkozatok. az Országos Párbajellenos Szövet
ség címére, Budapestre intózendök.

Megszelídült vadak. Hogyan történhetett, 
nem tudjuk, de úgy van, hogy a kóborló 
Balogh-családot elfogadták nyíregyházi illető
ségűnek. Ez a cigány csapat bekalandozta 
egész Európát és nem egyszer keveredett 
olyan bajba, hogy az illetőségi város elöl
járóságának elég hivatalos muukája szárma
zott. Balogh Mihály és két fia, meg a felesé
geik azzal állítottak be egyik hivatalos 
helyiségünkbe, hogy adjanak nekik munkás 
igazolványt, mert állandóan letelepülni és 
dolgozni akarnak. Előadták, hogy a cigányok 
élete ma zaklatás és folytonos gyanúsítás, ! 
melynek miatta inkább kaszát, kapát fognak 
és dolgoznak úgy, mint más szegény. Minden
esetre jó jel, ha a kóborlást megszokott, el

vadult nép már arra is gondol, hogy tisztes
séges munka után éljen meg. Vajha a többi 
cigány is eként gondolkodnék.

Öngyilkosság. Navratil János helybeli 
gépész folyó hó 13-án meglőtte magát. Biz
tos okát nem lehet tudni a tettének, de va
lószínű, hogy azért dobta el magától az éle
teit mert egy helybeli bérlővel társulva, egy 
kisebb cséplőgépet vásárolt és társa zilált 
anyagi körülmények között kötelezettségeinek 
eleget tenni nem tudott. Navratil a maga 
részét kellő időben fizetgette, de a társa ter
hét magára vállalni nem akarta. Az ügy 
perre került és mielőtt ítéletet hoztak volna 
az ügyben, Navratil lelve a perköltség magas 
voltától, öngyilkossá lett. Az ítélet azóta le 
is érkezett a felső hatóságtól, ahol 500 koro- 
uában marasztalták ol. Az érkertben 2 hold 
földet bírt Navratil, molyén 2 házat is épít
tetett. Valótlan az, mintha az adósságok ker
gették volna az öngyilkosságba, mivel 2 hold 
földén és 2 házán kívül egyéb vagyona nem 
is volt, melyeket azonban adósság nem ter
helt. A hátramaradó család tagjai iránt álta
lános részvét mntatkozik, mivel Navratilt 
gondos családapának és tehetséges mesterem
bernek ismerte városunk lakossága. Érthetet
len egyes lapoknak az a híradása, amely 
Navratilt milliomossá tette meg és halálának j 
okát egv 10000 koronás por elvesztésével 
indokolja meg. A „Debreceni Újság"- bán pél- ! 
dául a következőket olvastuk : „Egy milliomos I 
öngyilkossága. Nyíregyházán szenzácziós ön- 
gyilkosság történt tegnap, Navratil János j 
többszörös háztulajdonos és földbirtokos, j 
amiatti bánatában, hogy egy 10,000 koronás j 
perét elvesztette, szivén lőtte magát s meg- j 
halt. Az elhunyt családja iránt nagy a rész
vét." A lapoknak kötelességük az olvasókat 
a történtekről tájékoztatni, de az ilyen szen- 
záczió hajhászat azt eredményezi, hogy az 
olvasók előtt kétségessé vállik a lap hiteles
sége.

Sikkasztó közgyám. A sátoralja-ujhelyi 
törvényszék, mint nekünk írják Sólyom Ist
ván gálszécsi közgyámot tizennégyrendbeli 
okirathamisitás miatt három évi börtönre 
ítélte. Sólyom megyénkben is jól ismert alak 
volt és igy cselekménye nálunk is általános 
feltűnést keltett.

Sáskairtás. Rámutatott lapunk azon nagy 
veszedelemre, mely megyénket a Hortobágy- 
nak sáskával való fertözöttségóből származott. 
Lehoztak a védekezési útmutatót és ajánlot
tuk a földek figyelemmel való tartását. Deb
recenből írják, hogy a sáskairtás az elmúlt 
napokban teljes erővel folyt, az időjárás is 
kedvezett. Hortobágyon ötvennégy sövény
nyel ezerkótszáz napszámos dolgozott. Az ir
tás egy-egy napou 0—8 kilométernyi terü
leten folyt és egy-egy sövénynyel átlag egy 
nap alatt mintegy másfélhektoliter sáska ke
rült a föld alá, igy tehát naponként 50—100 
hektoliternyi sáska pusztult el. Sok helyen a j 
sáska olyan tömegben kerül hajtásba, hogy 

I lapátolni kell, mert saját tömege akadályozza 
a sövónyfelé való haladásban. A jövő héten 
ugyanannyi ember fog dolgozni. Kunmada
rason befejeződött az irtás, ellenben Pélyen, 
Jászkisóren, Kiskörén és Tarnaszentmiklóson 
a jövő héten is folytatják, de majdnem min
denütt be is fejezik, mert a legtöbb helyen 
ki lesz irtva a sáska, a mi kevés megmarad, 
az szárnyas és nem irtható többé.

A telefonhálózat fejlesztése. Gyakori volt 
a panasz a nyiregyháza-mándoki telefon vonal 
csekély teljesítőképessége miatt, mivel ugyan
azon vezetékre volt Kemecse Kisvárda és 
Fónyesiitko is bekapcsolva. Legutóbb a vár
megye közgyűlése is foglalkozott vele. Rövi
desen át lesz adva a forgalomnak Nyíregy
házáról Kisvárdára vezető közvetlen vonal, 
valamint a Budapestről Miskolcon át létesített 
interurbán vezeték is.

Agyonlőtte magát. Erdei György apagyi 
lakos óletuntságból forgópisztolyból fejen lőtte 
magát és rövid vonaglás után meghalt.

Sztrájk. Nyírbátorból értesítenek ben
nünket, hogy ott az ipari munkások sztrájkba 
léptek. ‘A főszolgabíró helyes fellépésének 
lehet tulajdonítani, hogy eddig nagyobb 
összetűzés nem történt.

A kecskeméti barack értékesítés és ter
melés megtekintésére alakult társaság e hó 
28-án indul városunkból.

Őszi fegyvergyakorlatok. A közös had- 
iigyminister rendelete szerint a kassai hadtest
területén a fegyvergyakorlatok a következő 
napokon fognak megtartatni. A gyalogságnál 
és a vadász csapatoknál: augusztus 17—29-ig 
és augusztus 28-tól szeptember 12-ig. A tá
bori tüzérségnél a lovasságtól származó tar
talékosokkal a 6. hadtest tüzérezrednél, a 16. 
hadosztály tüzérezrednél szeptember 15—30-ig 
és október 2—14-ig; a 17. és 18. hadosztály 
tüzórezredeknól szeptember 18—30-ig. Az 
egészségügyi csapatoknál: a 20. egészség
ügyi osztálynál: augusztus 17—29-ig és aug.
31-töl szeptember 12-ig.

Uj közegészségi kör. Zalkod és a szom
szédos községekben állandó volt a panasz 
a közegészségügyi szolgálat hiányossága 
miatt. A bizottsági gyűlés elrendelte, hogy 
Kenózlö, Viss és Zalkod községekből valamint 
Tardos. Csobaj, Báj, Pthrügy, Tiszaladány és 
Taktakenóz községekből uj egészségi körze
teket alkot, ami bizonyára jótékony hatással 
lesz a knzegészségügy javítására.

Árvák ipari pályán. A belügyminiszter 
rendeletet küldött városunk árvaszékóhez, a 
melyben utalva arra, hogy a kisiparosok ki
képzése az általános gazdasági kultúra emel
kedésének egyik alapfeltétele és a magán- 
és közvagyonosodásra elsőrangú fontosságú, 
hogy az ipari pályára alkalmas ifjak kis
iparosoknál inasokul alkalmaztassanak, fel
hívja az árvaszéket, hogy az árván maradt 
gyermekek gyámjait figyelmeztessék, misze
rint gyámoltjaikat lehetőleg kisiparosoknál 
helyezzék el inasokul. A rendelet kibocsátá
sának oka, hogy az iparosok újabb időben 
mindinkább panaszkodnak az iparos-inasok 
hiányáról. A kereskedelemügyi miniszter 
minden olyan kisiparosnál, a kinek gépet 
adományoz, ki szokta kötni, hogy bizonyos 
számú inast köteles alkalmazni mühelvében. 
A legtöbb azonban nem tud ennek a kikö
tésnek eleget tenni, a kereskedelmi és ipar
kamarák azért ajánlották az inasszerzósnél az 
árvaszókek igénybevételét.

A jegyzői földek vizszabályozó járuléka. 
A Szaboicsvármegyei jegyzők és községeik 
között is gyakran fordultak elő súrlódások a 
vizszabályozó társulatok illetményeinek kiál- 
tal való fizetése miatt; a közigazgatási bíró
ság nemrégiben tartott ülésén kimondotta, 
hogy a jegyzők az általuk élvezett községi 
földek után kirótt árviztársulati járulékot 
fizetni tartoznak, ha a községgel a hivatalba- 
lépés idején ellenkező megállapodást nem 
kötöttek.

Sok olyan betegség létezik, mely évekig 
lappang az emberben, és mire aztán egyszer 
kicör, sok fáradtságba, időbe és költségbe ke
rül, mig tőle megszabadulunk. Holott ha jókor 
felismerik és mindjárt hozzálátnak, egy 4—5 
hetes jól megválasztott fürdökúra teljesen 
elmulaszthatja. Egész sora van az ilyen beteg
ségeknek, mint a gyomor elsoványodása, 
melyből később a gyomor kifekélyesedése 
lesz, az epe besürüsödése, miből az epekő 
fejlődik, a csontok gyengesége, puhasága, 
mely angolkórhoz és csontlágyuláshoz vezet, 
vesebeli fövény, mely a köszvény előjele stb. 
stb. Aki ezen bajával pl. L ip ik  fürdőjét keresi 
fel, és ott 4 — 6 hétig alapos kúrának veti 
magát alá, nyugodtan elmondhatja magáról, 
hogy egy súlyos betegségnek vette elejét. 
Ehhez pedig nem kell még sok pénz sem,

l ' KOVÁCSI  j e n ö
Női divat Mm-mm és felérisi ár óta,

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

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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mert Lipik ma már nemzetközi hely, hol olcsó 
szerrel is ellehet érni a száraz lakást, jó kosz- 
tót, nagy tisztaságot es gyógyerejü fürdőt; 
egy szóval mindazt, amire a gyógyulást kere
sőnek szüksége van. Annyi bizonyos, hogy 
akinek valamilyen a lk a t i  be tegsége van, avagy 
h u r u t ja , a g y o m o r , bél, lé g ző u ta k , vese, epehó
ly a g  re n d sze ré b en , c s ú za , k ö s sv é n y e , is c h iá sa ,  
v é rb a  ja . m ir ig y b e te g sé g e , c z u k o rb a ja , e l z s ir o s o d á s a ,  
r é g i i z z a d m d n y a  a medenczében stb. azon biz
tos reménységgel keresheti fel Lipik fürdőjét, 
hogy az évezredek óta nagyhírű h ő fo r r á s  tőle 
sem fogja megtagadni az östermészet adta 
gyógy erejét, a fennálló betegséget kiküszöböli, 
a súlyosabb következményes bajoknak gyöke
resen elejét veszi.

Árlejtések és azok eredménye. A hely
beli alispáni hivatalhoz junius 28-án d. e. fél 
10 óráig ajánlatok nyújthatók be a debrecen- 
ungvári közúton levő 5. és 0. számú áteresz
tők újjáépítésére. Előirányzat 9572 korona 99 
fillér. — A tiszalök-tardosi révátjáróhoz vezető 
közutnak, 950 folyóméter hosszúságban való 
kiépítését, és ezzel kapcsolatosan egy 8 mé
ter nyílású fahíd építését Deutsch J. és fia 
miskolci vállalkozó cég kapta meg. Az elő
irányzott 20,110 korona 44 fillérből 1 százalék 
árengedéssei. — A nyiregyháza-balsa-raka- 
mazi utón levő 1 számú hid újjáépítését 
Schustler József budapesti mérnök vállalta el 
8478 korona 28 fillérért. — Sajnálattal tapasz
taljuk, hogy az utóbbi időben ritkán kapja 
meg Szabolcsmegyei vállalkozó a közszállitá- 
sok teljesítését és a középitkezósek teljesíté
sét, amiért azonban nem az eljáró hatósági 
személyeket okoljuk, hanem a vállalkozók
nál tapasztalható közönyt.

A cs. kir. szab. Adria biztosító társulat az
1904. évi üzleti jelentése és zárszámadásai, 
melyek folyó évi április hó 26-án megtartott 
közgyűlésen terjesztettek elő, a következő fon
tosabb adatokat tartalmazzák. Az életbiztosí
tási osztályban 52,113,581 korona biztosított 
tökéről szóló 8875 ajánlat nyujtatott be, me
lyek ellenében 46,007,932 korona biztosított 
tökéről állíttattak ki kötvények. A biztosítási 
átlag 1904. deczember 31-én kerek 295’,'s 
millió töke és 758,052 korona járadékra rúgott, 
minélfogva a tőkebiztositásnál 19,511,076 ko
rona tiszta szaporodás mutatkozik. Életbizto
sítási dijakban 12,451,993 korona vételezte
tek be, mig halálesetek, valamint a biztosított
nak életében esedékes tőkék 6,334,142 ko
rona kifizetését igényelték. A kamatláb le
szállítására szolgáló pótdijtartalók az idei
100,000 koronát tevő átutalás folytán 1,800,000 
koronára emelkedett. Az életbiztosítási osz
tály dijtartalékai es dijátvételei, a fenti 1 
millió 800,000 koronával együtt, 1904. decem
ber 31-én 81,752,775 korona 43 fillért tettek 
ki s a múlt évhez viszonyítva 5,408,662 ko
rona emelkedést mutatnak.

A tüzbiztositási ágazatban a díjbevétel 
21,961,845 korona, a betöréses lopás elleni 
biztosítási ágazatban 302,809 koronára rúgott; 
ez utóbbi három ágazatban visszbiztositások 
címén 10,647,564 koronát s károkért 17,727,451 
koronát és a visszbiztositék részének lovo- 
nása után 9,287,382 koronát fizettek ki. A dij- 
biztositások dijtartalékai tisztán, azaz a vissz- 
biztositók részének levonása után 337,187 
koronával 7,355,815 koronára emelkedett. Az 
értékpapírok árfolyamának emelkedése foly
tán előállott többérték az árfolyam ingadozási 
tartalékba utaltatott at. Az alapszabályszerü 
levonások után fenmaradó nyereségből rész
vényenként ugv mint tavaly, 180 korona osz
talék kerül kifizetésre. A társulat tartalékai I 
1904. deczember 31-én — a kártartalókot te
kintetbe nem véve — 95 millió koronával 
többet teszen és pedig: díjtartalék (visszbiz- 
tositók részének levonásával) 81,352,182 ko
rona, kamatláb leszállítására szolgáló pótdij- 
tartalék 1,800,000 korona, nyereménytartalék 
7,489,914 korona és árfolyam ingadozási tar
talék 4.414,415 korona. A társulati tisztviselők 
nyugdíjpénztára, ellátási és takarékpénztára 
összesen 1,575,515 koronát teszen.

Termény árak:
Biiza......................................7-60— 7*75
R ozs......................................6.20— 6-30
Á rpa ...................................... 6 80— 7*00
Z a b ..........................................6-60— 6-70
Tengeri................................. 750— 7-60 |

Színház.
Szombaton Rajna-Czobor H a jd ú k  h a d 

n a g y a . A legszebb operet előadás volt a sze
zonban. Tulajdonképpen most mutatta be Ti
bor Lóri először hatalmas hangját a Jadviga 
grófnő szerepében. A közönség ezúttal ha
talmas tapssal és csokorral fogadta. Szépen 
énekeltek Mezei Andor és Rományi Mária.

Vasárnap: A n n u s k a :  Gárdonyi aranyos 
tollából kikerült bájos kis darab, mintha csak 
a kis Iványinak Írták volna, tele poezissel, 
tűzzel, fiatal kedélylyel. A címszerepben 
Mészáros Giza jutott — kedvesen játszott — 
méltó szerepéhez. Pompásan ügyeskedett 
Kendi Boriska is.

Hétfőn : A  lő c se i feh ér  a s s z o n y . Igénybe 
vette az összes drámai erőket és még sem 
tudtak eredményt felmutatni. Tagadhatatlan, 
hogy Hadrik Vilma, Palágyiék, Mészáros és 
Csortos igyekeztek, de a Jókai véréből való 
lőcsei fehér asszonyt megsem láttuk, meg
közelítőleg nem tette meg a regény hatását.

Kedden másodszor: a „ P o lg á r m e s te r  u r u 
Krémerrel.

Szerdán a nemzeti színház műsorából : 
O lg a . A darab gondolkozni valót hagy maga 
után, lehetetlen alakokat állít elénk, de szí
nészeink ezúttal megértették a szerzőt, min
denki jól játszott a sikerült szereposztásban. 
A Palágyi pár mintha szombatra és vasár
napra biztosítani akarta volna magának a 
közönséget, pedig hát erre nincs szükség. 
Ismerjük jól őket. Fáj tőlük búcsúzni, de hát 
„művész hazája nagy világ." Mezei Péter az 
öreg ralfinált újságíró szerepében. Oly pom
pásan játszott, hogy még a mi lusta földszinti 
közönségünktől is hatalmas tiszta földszinti 
tapsot kapott, amiben kevés színész részesül 
minálunk (mert hát mi büszkék vagynnk, 
vagy mi a fene.) Kitűnő volt Krémer az 
uzsorás ügyvéd. Szilágyi pedig a fess rendőr
kapitány szerepében.

Csütörtökön: „ K u r u c z  F e jű  D á v id "  a ré
gebbi előadásoknál sokkal kisebb sikerrel.

Pénteken : A kar jutalmára, Nagy Sán
dor és Hildák Juliska vendégfellóptóvel a 
„ ( r y u r k o v ic s  L á n y o k .“ Palágyi Lajos terve, 
hogy szombaton és vasárnap két-két egy 
felvonásos vígjátékot adjanak és közben 
Hudák Juliska és más helyi dilettáns nagy
ságok adnának elő valamit és az estét .,m a t i 
n é v á 1“ tennék. A terv jó kezekben van, a 
sikerről megvagyunk győződve. Nem Palá- 
gyiékat sem a fáradságukat nem jutalmazzuk 
akkor, mikor elmegyünk erre a két előadásra, 
hanem gyönyörködünk abban az ő magas 
művészi nívón álló előadásukban.

Vasárnap este aztán utóljára gördül le 
a függöny. Makó azt fel nem húzza többet. I 
Azt mondja egy német közmondás, hogy a I 
ki jön, nincs olyan jó, mint a ki megy. Hát 
nem tudjuk, májd meglátjuk. Zilahinak ha 
most nem is jobb a társulata mint a Makóé, 
változhat virágvasárnapkor. Aztán jöjjön el 
Nyíregyházára. Nem vagyunk mi elkényesz- 
tetve, nem kívánunk mi lehetetlent, de azt 
szeretnénk, ha legalább annyit produkálnának, j 
amennyi a képességüktől minden nagyobb 
megerőltetés nélkül tellik. No tekintsék Nyi- j 
regyházát nyári állomásnak, mint Makóék! i 
Kicsi a színpadunk, de a bumlizást annál 
könnyebben vészük észre. Na de hagyjuk ! i

Tünde.

Közönség köréből.*)
Nyíregyháza, 1905. junius 14.

Nagyságos Szerkesztő Ur!
Mély tisztelettel kérem, közérdek szem- 1 

pontjából, szíveskedjék alábbi soraimnak b. i 
lapja legközelebbi számában helyt adni.

Aki a városi ügykezelést ismeri, be- ! 
láthatja, hogy a közgyámi állás olyan kivá- ; 
lóan fontos hivatal, melynek választás utján 
való betöltése úgy az intézők, mint a válasz- ! 
tók részéről a legnagyobb figyelmet érdemli. Ha ! 
jól tudom, már e hó 27-én lesz ez az állás 
betöltve. Mozognak, beszólnok a pályázók, ■ 
futkároznak a szószólók, összejövetelekben ! 
élénken tárgyalják a pályázók érdemeit, fo- j 
gyatkozásait. Természetes, hogy minden j

* ) E  rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget I 
a  Szerkesztőség.

pályázónak van pártja, van szószólója, egy 
némelyiknek pártoló rokonsága.

Nem akarok a korteskedés mozzanataira 
fogásaira rámutatni, csak a legteljesebb jól 
akarattal, a város közönsége iránt való rószre- 
hajlatlan figyelmemből kifolyólag, arra kérem 
arra intem a választókat, nagyon is óvatosan* 
lelkiismeretesen, körültekintéssel töltsék be 
azon állást, mely különösen az árvákat na
gyon érdekli.

Nagy hiba nálunk, hogy emez állás ki
váló fontoságát sokan szem elől tévesztik. A 
A közgyám ugyanis az lehet nálunk, aki nem 
gyakorlatlan fiatal ember. Az lehet, aki az 
óietet ismeri, a ki gazdálkodási ügyekben 
jártas, tisztességes múltra hivatkozhat, anya
gilag is megbízható. Hiszen a közgyám kezén 
nagyértékü árvavagyon fordul meg, melyet 
kifogástalan lelkiismeretességgel, megfelelő 
gyakorlattal csak olyan ember képes kezelni 
akiben mindazon biztosíték megvan, mely egy 
ilyen bizalmi állásnál elengedhetetlenül szük
séges.

Ezer és ezer árva tekint az á rv á k  a ty ja  
névvel megtisztelt közgyámra. Sok özvegy 
gyermekeinek gyámolát, gondviselőjét véii 
a közgyámban. A kinek nincs senkije, az 

I árvagyámban elvesztett szüleit keresi. Hát 
nem a legszebb állások egyike a közgyámság ? 
Bizony, bizony olyan állás ez, melyet köny- 
nyedón venni az árvák istene elleni vétek 
volna. Hiszen a nagykorú ember védi magát, 
védőről gondoskodik, de a védtelen árva 
csak a közgyámban helyezheti bizalmát. Vagy 
azon szülő, a ki halálos ágya körül kicsinyeit 
látja, meghalhat-e nyugodtan, ha nem azon 
tudat biztatja, hogy keresményét gondosan 
kezeltetni, árváit lelkiismeretesen ápoltatni 
fogja egy igazi humánus közgyám.

Sokat lehetne emez állás fontosságáról 
írni, de ón felteszem minden komolyan és 
helyesen gondolkodó pályázó és választóról, 
hogy belátja, miszerint közgyám csak olyan 
férfi lehet, a ki saját gyermekeivel szemben 
jó atya, a ki mások árváinál is atyailag képes 
gondoskodni.

Nem kétlem ezekután, hogy a választó 
képviseleti tagok belátják, hogy eme bizalmi 

! állás a legnagyobb figyelemmel és úgy töl
tendő be, hogy oly sok ezer árva jövője, 
az árvák milliókra rugó vagyona jó kezekbe 
legyen letéve.

A Nagyságos Szerkesztő Urnák
alázatos szolgája 
Egy városi polgár.

■

Szerkesztői üzenetek.
R. J. Nyírbátor. „Ha tudnád te . . .* 

cimii zöngeményét olvasva, mi igy sóhajtot
tunk fel: „Ha tudná maga* mennyire rossz 
ez az Ön által versnek csúfolt zöngemény, 
nem küldte volna hozzánk.

Előfizetőnek. A kérdezett pályázati hir
detés valószínűleg lapunk jövő számában fog 
jönni.

(i. J. Budapest. Cikkét lapunk zártáig 
vártuk, nem tudjuk mi van vele? Válaszoljon.

Hirdetések.
Árverési hirdetmény.

A nyíregyházi „Korona" épületben 
levő zálog kölcsön intézet helyiségében 
folyó évi julius hó 12-én délután 3 óra
kor a ki nem váltott és meg nem bosz- 
szabitott arany, ezüst s egyébb ingó 
zálogtárgyak hivatalos közeg közben- 
jöttóvel, nyilvános árverés utján elfog
nak adatni.

Miről úgy az érdekeit elzálogosítok, 
mint az árverésen rósz tv enni kívánók 
ezzel órtesittetnek.

Nyíregyháza, 19,05. junius hó 16.

Prager Károly,
zálog-kölcsön intézet tulajdonos.
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■ összes árucikkei ——  —

beszerzési áron alul kiárusittatnak.
Modern férfi kalapok. Férfi és női harisnyák Nyakkendők.

Ingek. Ernyők. ' Valódi francia illat-
Cipők. Női cipők. szerek.

Vadászati cikkek. ltotok. j Kézitáskák.
Női övék. | pénz- és szivar-

Fegyverek. Ezüst dísztárgyak. i tárcák.
Kocsitakarók. Gyermek-játékok. Nippe-ek, stb. stb.

Az összes árucikkek kivétel nélkül uj 
===== szerzésüek és legújabb divatnak. = 
K iárusítás.

be-

Kiárusitás.
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B i z t o s í t s d  é l e t e d e t !

„ A Z  A N K E R “
É L E T -  É S  J Á R A D É K  B I Z T O S Í T Ó  T Á R S A S Á G .

Magyarországi vezérképviselőség:
BU D A PEST, VI., D EÁ K -TÉR  6. A N K ER -U D V A R .

Vagyonállapot 1904. december 31-én

164*5 millió korona melyből Magyarországon 

• 25 millió korona v.n elhelyezve.
Olcsó dijak. — Méltányos feltételek.

1905-ben B. osztalékterv szerint :i befizetett dijuk uránjában az évi díj 271 ,%*ig 
emelkedi) nyereményosztalék fizettetett ki készpénzben.

= =  Előnyös gyermek és vegyes tökebiztositások. = =
Proapectnsok kívánatra ingyen.

Képviselve S i lb e r s t e i n  M ik ló s  ur által.

B i z t o s í t s d  é l e t e d e t !
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LŐJEK JÓZSEF
• -   — =  f é r f i -s z a b ó  ü z le te ,  ■ ■ 1 =

NylrBgyMm Kallai-nlcza 1, szál. Kovács Samn-féle ház.
Van szerencsém a t. úri közönség becses tudomására hozni, 

hogy a Pazonyi-utczában levő férfi-szabó üzletemet, tüzeset miatt, 
Kállai-uteza 1. szám alá, a Kovács Samu féle házba helyeztem át.

Ezen alkalommal az igen tisztelt úri közönség figyelmét 
felhívni kívánom arra nézve, hogy a helyiség áthelyezése alkal
mával üzletemet megnagyobbítottam, raktáromat legújabb bel- és 
külföldi szövetekkel a legnagyobb választékban szereltem fel.

A n. é. úri közönségnek, a már irántam eddig is tanúsított 
bizalmát megköszönve és további szives pártfogásába magamat 
ajánlva,

kiváló tisztelettel :

Lőjek József
férfi-szabó,

Kállai-utcza I. szám, K o v á c s  S a m u -fé le  ház.

K. 7494/1905.
Hirdetmény.

Nyíregyháza rendezett tanácsú város 
a belső piacán fekvő „Korona“-szállodájára, 
mely áll 39 vendégszobából, bál- és étterem
ből, vendéglős lakás, sörcsarnok, korcsma, 
kávéház es a hozzátartozó mellékhelyisé
gekből, a f. é. november hó l-töl kezdve 
10, azaz tiz egymásutáni évre, zárt írás
beli versenytárgyalást hirdet.

A zárt ajánlatok, amelyhez az óva
dék letéti elismervénye csatolandó, f. é. 
junius hó 21. napjának d. e. 10 órájáig a 
polgármesterhez adandók be.

Bérbe venni szándékozók kötelesek 
kinyilatkoztatni ajánlataikban, hogy az ár
verési feltételeket ismerik és azoknak pont
jait magukra kötelezőnek tartják.

Az ajánlati verseny Szabolcsvármegye 
törvényhatósági bizottsága által hozott Bgy. 
299/1905. számú véghatározat kormány- 
hatósági jóváhagyásától feltételezetten hir- 
dettetik meg.

Az árverési feltételek a városi gaz
dasági tanácsosi hivatalban naponta a hi
vatalos órák .alatt megtekinthetők s azok
nak egy-egy példánya átvehető.

Vidéki érdeklődőknek a feltételek je
lentkezés esetén posta utján azonnal meg
fognak küldetni.

Nyíregyházán. 1905. évi junius hó 
1. napján. Bogár Lajos,

h. polgármester.

Tszákosság nincs főbbéi
Kívánatra bárkinek bérinente- 
sen küldünk egy próbát a €o- 
zaporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban esyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, min* a világ 

minden szóbeszéde a  tartózkodásról, m ert 
a csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan hat, hogy azt fe le 
ség, testvér avagy gyerm ek egyarán t, az  
ivónak tud ta  nélkül adhatja  és az illető 
mégesak nem is sejti mi okozta javu lásá t.

Coza a családok ezreit bék ite tte  ki 
ismét, sok sok ezer férfit a  szégyen és 
becstelenségtől megm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üz le tem b erek  
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, m indazok
nak  k ik  kívánják egy próba adagot és egy köszönő írá
sokkal te it könyvet dij és költségm entesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és kik 
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a  következők: 
N ag y  K á lm á n  gyógyszerész ur.

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

INGYEN PRÓBA 137 sz.
V ágja ki ezen szel- 

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérm entesitendők).

COZA INSTITÜTE 
(Dept. 137).

62, Chancery Lánc, 
London,. ANGLIA.

Rankfüred gyógyfürdő l
ú jo n n a n  b e r e n d e z e t t  n id e a v iz  ?n id e g v iz  

g y ó g y in té z e tte l .
Abaujm egyében. K assa m ellett.

Kies fekvés, teljesen védett középm agaslati k lim a
tikus gyógyhely.

A magyar geizir.
E urópának e páratlan  csodája, m elynek vize 

ivó- és fürdő-kúrára h a szn á lta ik  csúzos, köszvé- 
nyes bántalm aknál, valam int gyomor- és bólbajok- 
nál. T ovábbá az Andrássy-kút és V aléria-forrás 
könnyen emészthető, vastartalm ú, égvónyes savanyu- 
v iz-ío rrások ; a légző emésztőszervek bántalm aznál, 
vérszegénység, idegesség és lábadozó betegeknek! 
Óriási erdős park, gyönyörű sétányok, lá to g a to tt 
kiránduló hely. Kitűnő vendéglők, olcsó árak , posta- 
távirda A kincstártól átvette es már az idén is 
sok hasznos ujitást lé tesíte tt

a fardöig&zgatóság.



. S Z A B O L C S "

A legm elegebb és legjobb gyógyhatású kénes hó- 
fo rrások az egész kont nensen, fzttkség szerint mérsékelve 

C" fokú) liévvizze'i ü lühüiL .n és 15 porcellán
kádban

Stubnya-
teng. fel. mag. 518 méter. Közvetlenül vasúti állomás 
m ellett a budapest—rutkai vonalon. Felté tlenü l biztos 
gyógyulás : minden izületi és izomrheumás megbetegii- 
lésuél. ischias, köszvény, neuralgia (idegbántalm ak női 
bajok és bőrbetegségek esetéhen, (Exczem a, Crurigo, 
Psoirasis) bárm ennyire idültek is azok.

Nyári és téli gyógykezelés.
Orvosi ve /é tés ala tt álló ivó- és fiirdőkurák, por

cellán kád és tükörfürdők, pakolás, izzadási kúrák, villa
nyozás, másságé, uszoda és hidegvíz gyógykezelés, mely 
utóbbi a fenti gyógyeljárás ta itó s hatásának biztosítására 
annak  záradékául alkalm aztatik

Pompás fekvés, fenyőerdők küzepett. elteiiilve aT átra  
hegység egyik rem ek fensikján és igy m egbecsülhetetlen 
m int léggyógyhely is. Nagy és szép park. Legolcsóbb árak. 
Legnagyobb kényelem , egészséges lakások és táplálá élel
mezés. Három év óta a m agyar kir. állam vasutak egyik 
gyógytelepe. Fosta, távírda, állomás, saját fürdőzenekar. 
Lawn-tennis, tánciskola, állandó előkelő úri közönséggel. 
Fürdő-orvosok : dr. ISoleman János, dr. Jakobovics Mór. 
Előidény julius 1-ig. Utóidény augusztus 20-tól 5 0 'tó e n 
gedmény. Képes prospektussal és felvilágosítással díj
mentesen szolgál az

Igazgatóság.

XJj!
COOK & JOHNSON
amer. szabadalm, tyukszemgyürüje,

A je lenkor legjobb és legbi/.losabb sz e re , n ag y sze rű  
hatással és azounal cslIap U ja  a f á jd a lm a t,  — K ap 
ható minden gyógyszertárban A-ztria-M a g y a ro rsz á g 
ban. 1 darab borítékban 20 fillér, <> darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — F ő 
raktár Magyarország részére: Torok J ó zse f gyógy
szertára Budapest, VI., K irály-utca 12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: ,,A 

szam aritánushoz", Grác.

H e n t e s á r u i ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit, tepertőt stb. 
===== vásárol minden mennyiségben -----

A. SCHANIt ,
= = = = =  z>iráru ügynöksége. = = = = =

Bécs,  XVII. H a u p s t r a s s e  67.
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K R E I S L E R  S I M O N
divat-, posztó , fehérnemű- és szönyegáru üzletében: - » h

brüsseli sálon és futós/.őnyegek, linóleum és gyökér szőnyegek folyosókra, 
redőny-gradlik, szőnyegvédő vásznak, bőrvásznak, botor kelmék, dívány 
védők, plüsch és liánéi takarók, matráo-grádlik csipke- és szövet függö
nyök. valódi besztercebányai gyapjú-pokrócok padozatra. Ajánlom to
vábbá ; kaszinók, olvasó-egyletek és kávéház tulajdonosok részére kártya- 
és |billiárd| teke-asztalok bevonására elismert jórninőségü zöld posztóimat. 
Különösen ügyelem be ajánlom még a közelgő cséplés idényre a t. gazdál
kodó közönségnek, valódi impregnirozott, vízmentes géptakaró ponyvái- 

inat, melyekből mindenkor nagy készletet tartok. .
Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásomról üzletem ölt óvos fennállása nyújt 
---------------------- — ---------- biztosítékot. ----------- ——----- —  ~

K R E I S L E R  S I M O N .  
Üzlethelyiségem a Tester-féle cukrászattal szemben.
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i K érjen csak

Selle & Kary’s i
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Í legjobb t isz tító sz er t  mindenféle j
| s á r g a  és  f e k e t e  c i p ő h ö z .  f
i Különösen ajánlható í
• Boxcalfs-, Oscaria-, Chevraux- és Lack • 
I cipőknek. }
| . - , =  B é c s ,  Xai/B. ■. |
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KÜLÖNLEGESSÉGI
mindennemű gazdasági gépek, 
m űszaki c ikkek és m alom 
berendezések előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók ---- —...... -

ílH
$

ki hirtok eladási és bérbeadási 
teleket is elvállal.

\í
ügyvi- fcj

Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren, á 
Fióküzlet: Mátészalkán. tj
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Z322Z2ZZM 2Z3ZZZ2SE 11■A'*'-*- Zíti-aüS- zzzz

NÍGRÍN
különösen ajánlható Chevreaux, Hox- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a !tör tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

UJ ÜZLET! SZOLID Á 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  Ü Z L E T E T
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapju és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.

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

A n. é. vevő közönség szíves párttogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, v.igyok tisztelettel

PH KISZ BERTALAN.

Hirdetések jutányos áron felvétetnek
a k iadóhivatalban .

I Hz) távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve- 
lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o
U n  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 

tenni o o o o o o o o o o o o o o o
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Oüdsi választék! Pontos kiszolgálás!
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JJo névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala 
mely más nyomtatványt akar készíttetni

bármilyen könyvet beszerezni
ü d  akaró o o o o o o o o o o% /' ' Q . %

%  /■>

■e- zS  %

hírlapokra, vagy folyóira-
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tokra van szüksége o o
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NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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