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A természet nem alszik.
(M. L .) S o lia ! Örök törvény és elleneink  

tagadják. E tagadás az <3 romlásuk útjelzője.
S e romlásban fölhangzik ámításuk két
színű hangja. Folyik az aknamunka tovább, 
hogy e nemzet rneggyalázását hirdessék, 
hűen évszázados politikájukhoz. Alkudni 
jöttek az önfeláldozó lelkek és ultimátumát 
hozzák a hadseregnek, mely zsarnoki ha
talmával rémesebb, mint a Rómának pa
rancsoló légiók. Persze, hogy e balga hit
ben csak ók ringatják magukat és ringatják 
akkor, mikor a hátvéd oroszai azt kérde
zik a m egfékezésre küldött tábornoktól: 
,,Ki az a Miklós cá r ? “ Az a tengeren  
járó fellázadt hajó piros lobogójával a nép
szabadság viharzó ítélete. Kitérnek előtte j 
a nagy páncélosok, mert az vértanukat 
szállít. Az eszme kiséri e hajót, mely előtt 
iákhoz bocsátja fegyverét a legzordabb 
tegyelem íia és imádkozik. A cároknak 
érzéketlen katona kell, katona, ki a fegye
lem őrültje és ha ez nincs, elszakadt a 
fonal, mi a cárokat országukhoz fűzte. 
M élység tátong előttük, mit nem hidal át 
milliók szeretete milliók ragaszkodása.

Nincs felségesebb vallás, mint a nép- 
szabadság és a néptenger özönlik. hogy 
föláldozhassa magát. A minden oroszok 
cárját ostorozza a népszabadság és annak

hullámait, ha palotája előtt látja, a szána- 
lomraméltó ember hiába keresi a taná
csosokat, a veszély pillanatában eltűnik 
mind. A cárok érzését kriptába zárják, a 
cárok világában őrültnek m inősítik, ki 
érezni mer, de üt a nagy leszámolás pilla
nata és a máskor kartácsokat szóró, uruk
hoz hasonló érzéketlen ezredek föleszmélve 
látják, hogy a természet nem alszik, hogy 
van a nem zetgyilkoláson kivid más, nem e
sebb és nagyobb cél is. Egy nagy Írónk, 
a természet hangjának egy hős követője, 
borongó elmével, egy golyóval óhajtotta 
m eggyógyítani betegségét, mikor eszmélt, 
első kérdése bonunk és a hajó állapota 
felé irányult. E hajó nagy intőjel azoknak, 
kik jégkéregbe burkolják a katona lelkét.
E m esterséges jégkérget áttöri a termé
szet m elege, mely örök, mig a fegyelem 
nek azon hangoztatott egysége, mely a 

; soha rendszerét is megteremtette, mely 
jogaink visszaszorítását, elkobzását, taga
dását eredményezte, mely rátette kezét 
legnagyobb kincsünkre, parlamentünkre, 
mely megrabolta alkotmányunk díszét, a 
felelős minisztériumot és m eghonosított 
egy balkáni, egy oroszországi, egy bécsi | 
jellegűt, maradványát í - középkornak. S azt : 
kívánják, hogy e maradványért szorítsa 
vissza a nemzet vágyait, mondjon le e ma
radványért term észetes fejlődéséről, lété

ről. Itt m ár nincs és nem is lesz megállás, 
hiába hiszi a generális ur, hogy valaki 
tőle megijed és hiába hiszi Lányi ur, e 
diszkabinet jogásza, hogy az ő m egsem m i
sítő határozatuk ném i hatálylyal is bir.

Hol az erkölcsi bátorság, mely a nem
zetet ez egyetlen fegyverétől is meg merné 
fosztani, de hol az a balga, ki hinné, hogy  
tudja ?

A szabolcsm egyei adó és ujoncm eg- 
tagadó határozat nagyon helyesen, a m egye  
határozatát m egsem m isítő esetleges minisz
teri határozatot előre semmisnek jelenti 
ki. Ez a férfias és ez a törvényes beszéd, 
mert ha minden törvény és jog a kiját
szástól, a hatalomtól tétetnék függővé, akkor 
vigye az ördög a sok papirm alasztot!

Alkotmányunk szelleme m eg van hami
sítva. sőt mondhatjuk felfüggesztve, mert 
az alkotmánynak csak egy célja van, a 
nemzeti akarat kifejezhetése és ha szűk
keblű választási törvényünk mellett is hajó
törést szenvedhetett a piszkos önzés hor
dája. a durva kényszerrel szemben az 
egyetlen menedékvára van a kiüldözött 
népszabadságnak.

Ha a hatalom nem hajlik m eg a 
törvények parancsszavának, mikor a tör
vény nem is megállapodástól függött, 
hanem a könnyen hivő töm egnek a külső 
káprázat hatására épített, hogy a több

T A R C A.
Nr / « / •yari ej.

Búsan kongó estharangssó 
Alkonytájt lia megszólalj 
Lelkemben egy fel-felhangzó 
Sóhaj kél, hosszú sóhaj.

Élből gongok messze-messzc 
Merre hó vágyam késztet, 
Gyönyörködni nyári este 
Benned dicső természet.

Skarlátpiros ragyogással,
Epén most a nap letűnt,
Sehol sem hullik immár zaj, 
Bérc és völgy lecsöndesült.

A menybolton felcsillanva 
Ki gyűl lak a csillagok 
S rezegve mint vizen sajka 
Valamennyi úgy ragyog.

Merre szem hit a távolban 
Széles róna elterül,
Egymás mellett szépen, sorban, 
Kévék feküsznek körül.

A munkások vidám serge 
Már nyugodtan szendereg, 
Hogy hajnalban nappal kelve 
Uj munkához kezdjenek.

Vajha áldás jutalmazná 
A dolgos kéz szorgalmát,
Vajha csak boldog nép lakná 
Ezt a drága szép hazát.

S  a mig igy érzek híven, lám 
A természet csak alszik.
Ég peremen villan villám,
Be dörgés nem hallatszik.

Tücsök csirpel, falomb bólint, 
Szálló bogár döngicsél,
Minden, minden nyugvóra int, 
Enyhén lény az esti szél.

Bús danáját egy faágon 
Most kezdte a csalogány 
Oly keservvel, olyan fájón,
Kö megindulna nyomán.

Tán azoknak, kik szerettek 
S meghaltak szerelmükért, 
Holtuk után szegény beteg 
Lelkűk csalogányba tért.

S  azért zeng úgy esdekelve 
E  madár édes dala,
Mert tört szivek bús keserve 
Hangzik, sóhajt általa . . .

Megpihenek egy fa alatt,
Szemem szétnéz az égen, 
Szűrödnek a holdsugarak 
Által, lombon levélen.

így szűrődik át a remény 
Fénye a zord bánaton 
Az életben, hol a kemény 
Sors minket vet, hány és nyom.

Fogy s megújul a reménység 
Bennünk ép úgy, mint a hold, 
Mig ránk tör örök sötétség 
S azt mondják rólunk : csak volt.

De rá érünk még mi erre 
Halandó, hát csak remélj, 
Tanítson a küzdelemre 
Holdsugaras nyári éj ! !

Dr. —ld.

Napernyőkben, keztyükben, gallérokban, nyakkendőkben, kivágott czipőkben, 
^  alsószoknyákban, stb. újdonságok láthatók — =
Elisfer Károly c z ip a ,d |,a t é s r i jv id á ru azietében, ^yírogy házán.
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személyben látható nemzet, mint parla
ment helyett, mely változó az egyszem é
lyit monarchia, kinek csak a neve kell, 
hogy régi legyen, ki állandóságában szem- 
lóltetóbb, tóle szentesített, miként rem él
hető a törvénytisztelet megtartása, ha 
erre kezet emelnének a balgák, erre 
mely elhomályositlanul őrzi az ellenállási 
jogot, mely egyetlen védő eszköz a da- 
valismusban rejlő azon veszély ellen, mi 
mindkét állam jogainak bénitását létesí
tette a múltban és fogná ezután. A hata
lom az erőszak talaján mozog, mikor 
nem hajlik meg a többség és most már 
az egy érzésben, a veszély érzésében 
egyesült osztatlan nemzet előtt, Ha a 
katonai merényletnek árnyéka tájékunk
ról el nem takarodik, a dualismus po
litikusai is türelmüket vesztik, mert a 
mostani helyzet arra épített, hogy a bi
zonytalanságból fakadó, nemzetgyilkoló 
karok elveik feladására késztessék azokat, 
kik az igazság szent harcosai. Ekkora 
lekicsinylése egy nemzet tántoríthatatlan 
szándékának. Soha! Ez egyetlen szó le
het a válasz áruba nem bocsátható nyel
vünk ügynökeinek. Ennek ára nincs, 
mert ez a nemzeti becsület kérdése. —  
S mi a dualismus hívei is azt mondjuk, 
hogy a dualismus e kérdéssel áll, vagy  
bukik. A dualismus megm entése az ösz- 
szes osztrák körök nagy érdeke, e nem
zet szive nem rajong érette, de a becsü
letes szándék a roskadástól megmentheti 
Deák alkotását, mely most lépne a vég
rehajtás időszakába, de nem Ígéretekkel, 
nem távoli időpontokra való hivatkozás
sal, hanem azon intézményes biztosítá
sokkal, mit azon koalíció nyújt, melynek  
vezető pártja azon reményben fogadná a 
kormányzás részét, hogy a tiszta közös
ségből merítse az ország, merítse a kül
földdel azon érzetet, mit a függetlenség  
munkára ösztönző gondolata nyújt, mert 
nekünk a függetlenség nem álmunk, ha
nem természetes fejlődésünk. S ha e 
fejlődést megállították, feledték, hogy egy

ezredéves mű, öreg generálisok parancs
szavára, egy pillanatig sem áll, mert az 
a vörös lobogó is a páncélos orosz ha
jón azt hirdeti, hogy a természet nem  
alszik ! !

Tanítók gyűlése.
A Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület 

f. hó 8-án Nyíregyházán, az ág. ev. iskola 
dísztermében, Orsovszky Gyula elnöklete 
mellett tartotta XXVII. rendes közgyűlését, 
melyen néhány vendég s a vármegye majd
nem 400 tanítója közül mintegy 100-an jelen
tek meg. Indokolatlan tehát az a panasz, hogy 
a tanítók ügye iránt senki nem érdeklődik, 
mert oly egyesülettel szemben, molynek tag
jai e közmondássá vált jelmondat igazságát: 
„Egyetértésben rejlik az erö“ — nem akarják 
megérteni, önsorsukkal sem törődnek, nem 
csoda, ha egyesületi működésűket mások sem 
igen méltatják kellő figyelőn re.

Különben a tanácskozás ezen közgyűlés 
napirendjére tűzött ügyek fontosságához méltó 
komolysággal folyt io. Elnök a tárgyalást 
következő lelkes beszédével nyitotta meg.

Tisztelt Tanítóegyesület! Közgyűlés!
Az ifjú nemzedék szellemi és erkölcsi 

életének vallás-erkölcsös alapon való fejlesz
tése, a mily szép, nemes, magasztos és föl
emelő, ép oly nehéz és felelősségteljes köte
lességeket ró reánk, kik annak szolgálatára 
szenteltünk életünket.

Hogy e feladatát sikerrel oldhassa meg 
a magyar néptanító, nemcsak az iskola falain 
belül kell tudását a szent cél érdekében leg
jobb belátása szerint érvényesíteni, de azon
kívül a társadalmi életben együttmunkálkodá- 
sukkal is. S e törekvésüknek is alapját szin
tén a vallásosságon nyugvó erkülcsiség 
fejlesztése és ápolása kell, hogy képezze. 
Mert jól tudjuk azt mindannyian, hogy ez a 
társadalom és államok létalapja s ahol ez: 
tudniillik az Isten félelme megszűnt, ott a jo
gok legbiztosabb alapja omlott össze, jog nél
kül pedig életképes,, állam nem létezhetik.

E magasztos cél megvalósítását várja 
tőlünk az egyház, állam és társadalom, me
lyeknek egymástól elkülönítve állunk ugyan 
szolgálatára, de azért erőnk összeségével az 
emberiség jólétének fejlesztésére irányuló 
munkálkodásunkkal folyton arra kell töreked
nünk, hogy ily alapon szeretett hazánknak

mennél több hű fiakat és honleányokat ne
veljünk.

Mi, Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület, 
alapszabályszerüleg szintén e törekvésre kö
teleztük magunkat. Hogy mit eredményez 
e tekintetben legközelebb kifejtett két évi 
fáradozásunk, a főjegyzői jelentés lesz hiva
tott beszámolni.

Ily célú egyesülésünkre azonban sokan 
— még tanítók is — azt mondják: ez telje
sen felesleges, hiszen a különböző iskola- 
fenntartók szolgálatában álló tanítók anélkül 
is egyesítve vannak s ott ugyanezt a célt 
szolgálják, sőt kell is szolgálniok.

Én e meggyőződéssel szemben követ
kező álláspontra helyezkedem : A vármegyén
ként szervezendő szabadtanitóegyesületek lét- 
jogosultságát a magyar tanítók közérdekének 
fejlesztése s ez alapon egymáshoz tartozan- 
dóságuknak érdekviszonossága teszi ma már 
szükségessé. Mikor a tanítóknak nem volt 
országos nyugdíjintézménye, árvaháza, Eötvös- 
alapja, internátusa: akkor nem volt közös 
érdeke sem, de ma igen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim az idők folyásával a mi életviszonyaink 
is változtak s ezen említett országos intéz
mények minden magyar tanítót közvetlenül 
érdekelnek, tehát van közös érdekünk, mely
nek fejlesztésére, gyarapítására, abból élve
zendő előnyeink jogos és méltányos kihasz
nálásának módozataira, nem külön válva 
egymástól, de megyénként szervezkedve 
együttesen, szabadelhatározásból folyólag, kö
zösen kell fáradoznunk és munkálkodnunk.

E tekintetben elfoglalt álláspontom indo
kolására szabadjon még a következőket elő
adnom :

A tanitókkal szemben a mai előhaiadott 
kor, képzettség tekintetében sckkal magasabb 
kvalifikációt kíván, mint a miltban. Ma már, 
mint tudjuk, négyosztályu középiskolai elő
képzettség után, még négy esztendei szak- 
tanulmány képesíti az ifjú embert a tanítói 
pályára. Kétségtelen tehát, hogy magasztos 
hivatásában ma a tanítóság magasabb kép
zettségénél fogva a társadalom javára több 
szellemi értéket is biztosit. Melyért az erkölcsi 
ellenérték az elismerés : arányban van ugyan, 
az anyagiakat tekintve azonban, mit arányo
sítani nem lehet, de mi nem is akarunk, mert 
a tanító az emberiség javára irányuló lelki
ismeretes odaadó munkáját nem bérért, anyagi 
érdekből és közvetlen személyes igényeinek 

' kielégítéséből teljesíti, de midőn emelik a ta- 
j nitó kvalifikációját sőt a társadalom a köz- 
I életben mint müveit s a korral haladó embert

Zumbulszky ur, a férfi.
Irta: B ónis Ignác.

Rendkívül elegáns ugyan az ebédlő, 
mely rövid ideig történetünk színhelyét fogja 
képezni, első pillanatban mégis olyan érzés 
vesz rajtunk erőt, mint ha tulajdonosa még 
csak legény ember volna. Tényleg a dolog 
igy áll: lakván és bírván ezen régi, de még 
mindig csinos és látogatott szobákat nemes 
és nemzetes, vitéz és vitézlő zumbulszki 
Zumbulszky Simeon ur, ki még II. András 
idejéből származtatja le magát, kinek ősei 
hajdan „hét vármegyék" urai valának, akik 
legalább Simeon ur állítása szerint a jeru- 
zsálemi szent hadjáratban nyerték nemesi 
elönevüket, és közeli rokonságban állottak 
azzal a spanyol családdal, amelyből Bánk-bán, 
magyarhon egykori nagy ura nőül vévé 
szépséges feleségét, a szende Melindát.

A krónika állitása szerint — hja kérem, 
a családnak egész kis monographiája van 
ám ! — a Zumbulszkyak mind kitűnő férfiak 
valának. zumbulszki Zumbulszky Vladimír 
(ez viselé először a nemesi elönevet; 1. a 
góthai Almanach 57, old. 7 és köv. kikez- 
dóseit!) arról volt nevezetes, hogy udvará
ban állandóan ott lebzselt nem több és ke

vesebb, mint 2—300 spanyol nemes, akik 
egyebet sem csináltak, mint a házi gazda 
jóvoltából fogyasztották Tokajnak zamatos 
nedűjét. „Ez — a krónika szavaival élve — 
csupán a vendég és barát szeretetre vall." 
Hisz rosszat épensóggel a mai világ sem 
mondhat róla; talán más is úgy tenne, ha 
olyan kiváló szerencse érné, mint Vladimír 
urat, aki egyszerre hót vármegye korlátlan 
ura és bírája lett. Fia, Achilles — dejszen 
meg is érdemelte ezt a nevet, mert legény 
volt őkelme a talpán, — engedelmes, szófo
gadó gyermek példájára teljesen atyjának 
nyomdokába lépett, amennyiben szintén ki
tűnő férfiú volt, noha a szórakozás nemes 
faját már ő máskép választotta meg; t. i. 
ahány spanyol herét hizlalt édes atyja ud
varában, ugyanannyi kutyát tartott jól ő is 
nemesi portáján. Zebuion, Vladimír unokája, 
Achilles fia már arról volt nevezetes, hogy a 
reá hagyott hót vármegyének valamennyi 
szoknyás lakója után bolondulásig volt, a 
legutolsó béres leánykától, a viceispán fele
ségéig. Hector . . .  no de hagyjuk . . .  kí
méljük meg könnyeinket . . . ugorjuk át 
azt a négyszáz egynéhány esztendőt, amely 
alatt, — félek még le is írni — alig maradt 
valami a hét vármegyéből az utódoknak, 
Hagyjuk e szomorú időket, e helyett csupán

azt a természeti különlegességet tartsuk fel- 
emlitésre méltónak, hogy dacára annak, hogy 
minden Zumbulszky papától csupán egy fiú
gyermek származott és maradt életben, cso
dálatos képen hatszázhetven hosszú esztendő 
letüntóvel, mégis találunk azért hazánk fő
városában egy Zumbulszkyt, ki híven ősei 
példájához, szintén kitűnő férfiú. Jelenleg ott 
ül tágas ebédlőjében, rettenetes füstfellegeket 
bocsátva 600 esztendős tajték pipájából, 
(Simeon ur állitása szerint!) olykor-oiykor 
nagyot huzva az asztalt díszítő egri bikavér
ből. Jól esik neki nagyon (tyhü! milyeneket 
cuppant!) mert ahogy a német sógor mondja, 
teljesen „satt."

No ne is csodálkozzunk, hogy igy áll a 
dolog, mert farkas módjára éhes volt ám az 
ezelőtt 1 órával elvégzett kis testgyakorlat 
után, ahogy ő a párbajt nevezni szokta. 
Gróf Csimpanzfalvyval verekedett meg, ré
széről egy dühös duellatióban, mert szörnyű 

! módon haragszik ám minden felsöparlamenti 
| tagra, pláne mióta a nagy vagyon napról- 

napra mindjobban közeledik Ábrahám mellé
nyéhez. Biz ott is hagyta az ellenfél az orra 
hegyét a csatatéren; még most is dohog rá 
Simeon ur . . . Hát már hogyne ! . . . Égy 
lánchordta fickó, aki egyébbel sem dicse
kedhetik, mint az ősei által összeharácsolt és
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kívánja látni; akkor nem nevezhet bennünket 
senki szerénytelennek, ha azt óhajtjuk, hogy 
ez igényekkel szemben részünkre legalább is 
olv javadalom biztosittassék, melyből szerény 
igények mellett — egyedül az iskolának szol
gálva — megélhetésünk biztosítva legyen. 
£z ma fájdalom nincs igy s nem is tudjuk 
mikor lesz ?

Ezen utóbbi indokolásom is szükségessé 
teszi, hogy a tanítók vármegyénként egye
süljenek s közösen, egymásiránti jóindulattal 
társadalmi utón teremtsenek oly intézménye
ket, melyeknek támogatásával anyagi hely
zetük et elviselhetőbbé tegyék s ez által szép 
hivatásukkal járó kötelességük teljesítését az 
emberiség javára közvetlenebbé és eredmó- 
nvesebbé tehessék.

Hogy a tanítók ily irányban való ösz- 
szetartása s együttérzése mit eredményez
het, nézzük országos jótékony Eötvös-ala- 
punkat, melyet a magyar tanítók összességének 
alig 30 év alatt csak V4 része teremtett meg, 
hány és hány tanítónak, tanító özvegyének 
os tanító gyermekének nyújtott már segélyt, 
ösztöndíjat? Avagy maradjunk e kis körben, 
mit tett a mi egyletünk 25 év óta e várme
gye 150—160 tanítójának egyetértésével? 
Nem-e gyakorolt s gyakorol jótékonyságot 
önsegélyző egyesületeiben, társadalmi utón 
ó'szehozott, majdnem 10000 korona tőkécs- 
kéjével, vagy pedig a Tanítók Házára be
fizetett 3000 korona alapítványával ?

Ha kivétel nélkül, ily nemes célok 
megvalósítását annak idején minden tanító 
feladatául tűzte volna ki, ma nincs tanító 
szülő, ki arra termett gyermekét no taníttat
hatná.

Mind oly indokok ezek igen tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, melyek elengedhetlenül 
szükségessé teszik a megyénkint szervezendő 
szabad tanítóegyesületeket, melyek a fennálló 
magyarországi tanítók országos bizottságának 
rendes tagjaiként ily irányban működve egye
si-ék a megye különbözőjellegü iskoláiban 
működő tanítókat és tanítónőket.

Tisztelt Közgyűlés !
Midőn egyesületünk s általában a vár

megyénként szervezendő szabadegyesületek 
létjogosultságát, az előadottakban körvona
laztam, jelen közgyűlésünkön megjelent igen 
tisztelt kartársakat bizalommal arra kérem : 
szolgálják iskolájuk közvetlen érdekét oda
adó buzgalommal, mindenben példás köte
lességtudással, de e mellett ne feledkezzenek 
meg közös érdekeink előmozdításáról sem, 
mert ha minden magyar néptanító ily érte

lemben fogja fel önmaga s kartársa iránti 
szent kötelességét és szemeiéi soha nem 
téveszti ezen megdönthotlon igazságot: .Se
gíts magadon az Isten is megsegít* — lol- 
kombon megvagyok győződve : megelégedés 
és fokozottabb hivatásszeretet váltja fel a 
manapság sokak ajkán elhangzó panaszt, zú
golódást és olégedotlenséget.

Hassa át e vármegye tanítóságának 
s Önöknek szeretett kartársaim kik jelen 
közgyűlésen megjelentek, szivét és lelkét a 
testvéri szeretet s együttérzés érzelme, sze
ressük egymást a haza legszentebb ügyének 
szolgálatában mint jó testvérek, legyünk 
egymás iránt mindenben türelmesek, a köz
jóra irányuló munkálkodásunkban kitartók, 
magasztos pályánk iránt pedig mindenkörül
mények között lelkesülni és lolkesiteni tudó 
igaz magyar néptanítók.

Szívom mélyéből üdvözlöm e közgyű
lésünkön megjelent nagyérdemű vendégein
ket — közöttük báró Feilitzsch Berthold főis
pán ur Öméltóságát — kik ügyeink iránt 
mindenkor érzett meleg érdeklődésüket ez 
alkalommal is bebizonyították.

Üdvözlöm önöket is szeretve tisztelt 
polgártársaim s midőn Isten áldását kérem 
mai tanácskozásunkra, XXVII. rendes köz
gyűlésünket azon őszinte szívből jövő óhaj
tással nyitom meg: Éljen a haza ! !

(Folyt, köv.)

A mentői intézmény szervezé
séről.

— Lóvéi a szerkesztőhöz. —
A „Szabolcs" igen tisztelt szerkesztő

sége tüzetesen foglalkozott a mentői intéz
mény bevezetésével. Nagyon helyesen érvelt 
a szükségesség kimutatása mollett és ügye
sen mutatta ki, hogy ma is ellátatja a ren
dőrség által a mentői teendőket a város 
hatósága, de nincs benne köszönet.

A betegápoláshoz, a vérzések elállítá
sához nem is konyitó közrendőrök, rázós 
szokereken viszik a baleset által sulytotta- 
kat a kórházba és igazán szeroncse, hogy 
ennek a rendszernek tömegesen nem esnek 
áldozatául. Arról nem is beszélek, hogy rög
töni segélynyújtás szükségénél a közrendőr 
eljárjon. Ki tudja hány embert lehetne meg
menteni azok közül, akiket a későn érkező 
orvosi segély már vissza adni nem tud az 
életnek. No de jobb erről nem is beszélni.

Nyíregyháza város nem csak a fejlő
désben követi a nagy városokat, de feltün

teti lassankint azok árnyoldalait is. Sürü 
egymásutánban követik az öngyilkosságok 
és balesetek egymást. A részeg emberek 
emberséges beszállítására is gondot kell for
dítani, mert ma a szállító rendőr élete is sok
szor veszélyeztetve van. A lorészegodett pe
dig nem csak nevetség tárgyát képezi, de a 
huza-vona közben gyakran meg is sérül.

Megvallom arra voltam elkészülve, hogy 
a polgármester, mint a tűzoltó egylet elnöke 
és dr. Konthy Gyula parancsnok vállvetve 
és örömmel karolják fel az eszmét. Azonban 
hallgatnak róla és az összes hivatalos té
nyezők úgy tesznek, mintha egy idegen vá
ros érdekéről volna szó.

Tessék kezdeményezni és én jót állok 
arról, hogy a város képviselő testületének 
tagjai szívesen megszavazzák a szükséges 
költségeket. Maga a nagyközönség is beáll 
lelkes pártolónak és adományozás által elő
segíti a létesítést. Mi az említett két tériiutól 
várjuk és jogosan várjuk a kezdeményezést, 
mert eddigi működésűk szerint olyanoknak 
ismerjük ökot, akik nem csak szívesen moz
dítják elő a közérdekű dolgokat, hanem 
állásfoglalásuk oldüntheti azok sorsát is.

Azt is kimutatta az előző cikk írója, 
hogy itt emberek alkalmazásáról nincs szó, 
mivel a tűzoltók ellátják a mentői szolgá
latot is, ha kellőkép kioktattatnak.

Kevés költségből kitelik tehát a rend
szeresítés, mivel a tűzoltó laktanyán való 
némi átalakítás és a kioktatás költségein kí
vül egyéb fizetni való alig van. Szívesen 
venném ha a tűzoltó egylet vezetősége tá
jékoztatna e lap hasábjain arról, hogy tett-e 
számítást a létesítés költségeiről és hogy 
mennyibe kerülne a mentői intézmény felál
lítása hozzávetőleg.

Végül felemlítem, hegy nyilvánosan meg 
ígérte Virosztek dr., a mentő-egyesület fő
orvosa, jóakaratu támogatását; aki bizonyára 
szívesen teljesiti azt, ha a vezetőség hozzá 
fordul tanácsért.

Egy előfizető.

A vasnti sztrájk véső.
A múlt évben lefolyt vasúti sztrájk al

kalmával lapunkat külön kiadásokban jelen
tettük meg és budapesti, elsőrendű helyekről 
kapott távirati közlések nyomán tájékoztattunk 
a nagy közönséget. A kir. járásbíróság sajtó- 
vétség elkövetését látta a közleményekben 
és eljárást indított ellenünk. Ezen ügyben a 
II. fokú bíróság felmentő Ítéletet hozott, me
lyet egész terjedelmében leközlünk:

reá hagyott nagy vagyonnal, — meg merjo 
üt sérteni! Hát nem vórlázitó, nem rettene
tes ez ? !

Említőnk hogy Simeon ur kitűnő fér
fiú . .  . hja, de hol a bizonyíték . . . Figyel
jünk csak monológizálására, rögvest felfe
dezzük benne az összes férfiúi erényeket:

Hahaha! . . . Hogy ón hölgyeim ? ! . . .
De már, hogy is gondolhatnak ilyesmit . . . 
Hiszen ismernek nagyon jól . . . amit én 
gyszer kimondtam, annak úgy kell lennie 

punktum ! Hogy én táncoljak ? ! . . . Do 
már abból nőm lösz semmi sem . . . Avagy 
n :n tudják, hogy én vagyok a táncellonos 
mozgalom megindítója, éltető szelleme . . . 
sz val mindene, mindene . . .  én zumbulszki 
Z-imbulszky Simeon, az országos demokratiz
mus vezére, a dohányzás, az ivás, a párbaj 
és a nősülés etc. elleni mozgalmak leglel- 
k sebb szószólója, hirdetője . . . .  De már 
engem nem vinnének táncra, ha Katinak ke
reszteltek volna is.

Ez ékes monológ után, melynek én 
e-ak kivonatát voltam bátor feljegyezni, do 
amelybe Simeon ur csaknem beleizzadott, 
becsengeti inasait (5 óv óta egy fillórnyi 
be- .;!Mn kaptak), hogy őket is kapacitálja

kitűnő tervei megvalósítására . . . Négyen 
is jönnek egyszerre, mert hisz az efajta ló- 
hűtőkből annyival rendelkezik gazd’uram, 
mint ahány csillaggal az ég . . . Különben 
igen bölcsen fogadta fel ökot: minden nem
zetiségből egyet-egyot . . . Most is ott lát
juk a kösz vén yes lábú öreg szolgát, a ma
gyar Miskát, a közönyös angolt, a vigyorgó 
pofáju németet, és a vidám franciát. A szó
szóló a német:

— Mit móltóztatja parancsolni Nagysá
godnak ?

— Üljetek lo fiuk ! !
Tyhii! aki arkangyalát ! még ilyen ke

gyet som értek el életükben. Ki is fejezik 
tüstént csodálkozásukat . . . Miska köszvó- 
nyes lábai dacára úgy párolog el, mintha 
soha ott nem lett volna, azon hiszemben, 
hogy gazdája közveszélyes örült . . .  a né
met meg a francia majd hányát vágódnak, 
inig az angol olyan lolki nyugalommal ül lo 
a bársonnyal behúzott fotelbe, mintha az úr
isten egyébre sem teremtette volna.

A nagy csöndet Simon ur töri meg:
— Beakartok-e állani a táncollenes moz

galomba? Igon, vagy nem?! Rövid választ 
kérek ! !

Ismét a német beszél:
— Mennyi mek von ott a Zahlung?
— Hat ökör — dühöng fogát csikor

gatva a XVII. Zumbulszky utód, — mondtam, 
hogy igen, vagy nem? Érre válaszolj, mert 
különben kergetlek mindjárt a huncut német 
atyádfiai közé ! . . . Ezzel előveszi a csi- 
bukszárat és csihi-puhi!

Láttátok már, miként menekülnek se 
eget, se földet nem látva a kocavadász ál
tal megriasztott nyulak ? . . . Azonkópon 
inalának el vitéz inasaink is, köszvényes 
lábú Mihály bátyánk után . . .

Rettenetes . . . megőrülök . . . Jaj ! . . . 
hi . . . hó . . . ha . . . ham . . . Hogy én 
hölgyeim ? ! . . . hogy én táncoljak ? ! . . . 
Utoljára már azt sem tudja, hogy mit beszél 
— persze Simeon ur . , . Folytatja szónoklá
sát rendíthetetlenül és 'élénk taglejtésekkel 
kísérve. Mind jobban belemelegszik és a kép
zelt alakok előtt nyomatékos érvekkel támo
gatja álláspontját.

* %*
(Folyt, köv.)

vosoktól, mint hathatós sI’l; tüdőb etegségeknél, légzőszervek  hurutos  
bajainál ugymint idült bronchitis, szam árhurut óskül3ni5sen láb- i 
bádogoknál influenza után  â tatik, Emeli az étvágyat éS a testsúlyt, eltávolítja a
köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy
szertárakban üvegenkint 4. — kor.-ért kapható. — FigyeljUnk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

F. IIoifinann-La Roche & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz. i
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Őfelsége a király nevében!
A nyíregyházai kir. törvényszék, mint 

büntető felobbviteli bíróság Schlichter Gyula 
ellen sajtóvétség miatt a nyíregyházai kir. 
járásbíróságnál folyamatba tett és az 1904. 
évi jitnius hó 30-ik napján 1904. B. II. 217 
— szám alatt kelt Ítélettel befejezett bűnügyet 
vádlott és védője által a bűnösség megálla
pítása miatt használt felebbezés folytán az 
1905. évi április hó 27-ik napján tartott nyil
vános felebbviteli bűnügyi tárgyaláson, me
lyen Kovács István kir. ítélőtáblái biró mint 
elnök, Kuufalvy István és Szabó László kir. 
törvényszéki biró, mint itólőbirák vettek részt, 
a vád képviseletében Dr. Szikszay György 
kir. ügyész járt el s a jegyzőkönyvet Perónyi 
Rezső kir. törvényszéki jegyző vezette, a vád 
meghallgatása után vizsgálat alá vevőn követ
kezőleg

ítélt :
A kir. törvényszék, mint büntető felebb

viteli bíróság, a kir. járásbíróság ítéletét a 
bp. .‘385. §-nak 1. Á. pontja alapján megsem
misíti. Schlichter Gyula vádlottat az ellene 
emelt vád és következményeinek terhe alól 
a bp. 326. §-nak 1. pontja alapján felmenti.

Indokok:
A kir. járásbíróság Schlichter Gyula 

vádlottat, mint a Nyíregyházán hetenként 
egyszer megjelenő „Szabolcs" cimü időközi 
lap felelős szerkesztőjét, az 1848. évi XVIII. 
t.-c. 30. §-ba ütköző sajtó vétség miatt azért 
Ítélte el, mert a Nyíregyházán hetenként 
egyszer megjelenő „Szabolcs" cimü időszaki 
lapban 1904. év április hő 2-ik felében or
szágszerte kitört vasúti-sztrájk alkalmával, az 
említett hó 24-ón közzé tett második rond- 
kivüli kiadásban „Helyzet" cimü politikai 
tartalmú, a kormányt és annak álláspontját 
politikai szempontból birálgató, a kormány 
politikai álláspontját és annak képviselőjét a j 
miniszterelnököt támadó cikket tett közzé.

A fellebbviteli bíróság az 1904. évi szép- , 
tember hó 17-ón megtartott tárgyalás ered- 1 
menyéhez képest elrendelte a vádlott által 
megnevezett és a vádhatóság részéről nem 
kifogásolt Katona Béla szakértőnek kihallga
tását arra nézve, hogy a „Helyzet* cimü cikk 
politikai, vagy nem politikai tartalmu-e ?

Az eskü alatt kihallgatott Katona Béla 
szakértő kellőképen indokolt véleményében 
azt a határozott véleményt terjesztette elő, 
hogy „A helyzet" cimü cikk minden politikai 
vonatkozás nélkül csupán közgazdasági és 
részben társadalmi fejtegetés, a mely szak
véleményt a kir. törvényszék magáévá is tette 
s miután vádlott a „Helyzet" cimü cikk közzé
tétele által büntetendő cselekményt nem kö
vetett el, tehát a kir. járásbíróság tévesen 
állapította meg vádlott bűnösségét és igy a 
bp. 385. §-nak 1. a) pontjában meghatározott 
semmiségi okot elkövette, ezért az első fok
ban eljárt bíróság Ítéletét a kir. törvényszék 
a fennforgó semmiségi ok alapján megsemmi
sítette és vádlottat az ellene emelt vád és 
következményeinek terho alól a bp. 326. §-nak 
1. pontja alapján felmentette.

Nyíregyházán, 1905. évi április hó 27-ón.
Kovács István sk.

elnök.
Kunfalvy István sk.

előadó.

1904. B. II. 217/10.
Végzés:

A fenti Il-od bírói ítélet Schlichter Gyula 
nyíregyházi lakossal és dr. Gutmann Zsig- 
mond ügyvéddel Írásban közöltetni elren
deltetik.

Nyíregyházán, a kir. járásbíróságnál,
1905. junius 28.

p  i t  Tóth,
kir. albiró.

E lőfizetési felhívás.
Tisztelettel kérjük azon előfize

tőinket kiknek előfizetése folyó lió 
1-én lejárt, hogy a megrendelést 
mielőbb megújítani szíveskedjenek.

Előfizetési á r :
Egész évre" , . . . .  8 korona.
Fél é v r e ...................
Negyed évre . . . .
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HÍREK.
Megyegyülés. Vármegyénk törvényható

sága, f. hó 12-én rendkívüli gyűlést tart. A 
gyűlés főtárgya Bory Béla által beterjesztett 
indítvány, a Fejórváry kormány iránti bizal
matlanság kifejezése iránt. Ezzel kapcsolatban 
tárgyalni fogják Pest- és a hozzá csatlakozót1; 
vármegyéknek a nemzeti ellenállás érdekében 
intézett átiratát. Valamennyi ministm leirat
ban tudatta kinevezését a törvényhatósággal, 
mely leiratok szintén tárgyaltatni fognak. Az 
egyes községek által a dombrádi vasút se
gélyezése ügyében hozott határozatok is felül- 
birálat alá vétetnek. Még egy pár kisebb 
fontosságú tárgy van felvéve a tárgysorozatba. 
Rendkívül népesnek Ígérkezik a gyűlés, mi
vel mindenki részt kíván venni azon gyűlé
sen, amely a mindig kuruc vármegyének a 
bizalmatlanságát fogja impozáns módon ki
fejezni. Reggel a Koronában értekezlet lesz.

Beszámoló. Városunk országgyűlési kép- ! 
viselője: dr. Moskó László, rövidesen beszá
molót fog tartani, amikor a válságot és an
nak okait kimerítően fogja ismertetni. A nap 
még nincs megállapítva, mivel számos ország
gyűlési képviselő akar vele hozzánk lejönni, 
és igy közösen kell megállapodniok a be
számoló napjában. Nagyon helyes a politikai 
helyzettel városunk lakosságát megismertetni, 
mivel annak szükségét nagyon is érezzük, 
amennyiben a földmivelők és iparosok kö
zött nagyon sok és légből kapott hir van 
elterjedve.

Esküvő. Partos Jenő, lapunk munkatársa, 
folyó hó 18-án délután tartja esküvőjét helv- 
ben Goldstein Szeréna kisasszonynyal, Gold- 
ston Nándor kedves leányával.

A városi képviselet köztndomás szerint 
elhatározta, hogy Bencs László volt polgár- 
mesternek, később országgv. képviselőnek 
kópét, közgyűlési termo számára megfesteti. 
Záhorszky János most adta át az általa festett 
képet a város hatóságának és annak ki
válóan való sikerültsége mindenkit meglep.

Halálozás. Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a loggyöngédebb férj és apa, 
legjobb fiú és testvér Szamuely I3arnabás 
e hó 1-ón, hosszú, nehéz szenvedés után, 
élete 34-ik és boldog házassága 2-ik évében 
jobblótre szenderült. A megboldogult hült 
tetemei 2-án d. u. 6 órakor fognak az Egy
ház-tér 15. sz. gyászházból a helybeli izraelita 
sirkortben az örök nyugalomnak átadatni. 
Nyíregyháza, 1905. julius hó 1-ón. Béke és 
áldás porai felett! Szamuely Aurél mint atyja. 
Ilalbrohr Adolf, Brust Sándor sógorai. Sza
muely Barnabásnó szül. Weisz Juliska mint 
özvegye. Szamuely Bandika gyermeke. Sza
muely Alice férj. Halbroh: Adolfnó, Szamu
ely Emma térj. Brust Sándornó, Szamuely 
Jenő, Szamuely Victor, Szamuely Ilona, Sza
muely János testvérei.

Az aratás beköszöntött. A termés sok 
helyen kitűnő, sok helyen tűrhető, de vannak 
községek, ahol az egész tavaszon nem volt 
eső és a múlt évihez hasonló szárazságban 
sem az őszi, sem a tavasziak nem növeked
tek. Azon gazdák is, akiknek legjobb a ter

mésük, nagyon meg vannak akadva, mert 
kellő időben és elegendő aratót nem kaptak, 
a napszám pedig hallatlanul magas. Az aratók 
dolgában megszorult gazdálkodók később 
kaptak ugyan — állami közvetítés utján — 
aratókat, de ezek is kövesnek bizonyultak, 
mert a rekkenő hőségben az ősziek gyorsan 
megértek, és a magvak hullásától lehet 
tartani.

Nekrológ Üzv. Jakobovits Mórnó 66 éves 
korában elhalt. Az elhunytban Jakabovits 
Fanny kiasszony édes anyját gyászolja. Te
metése tegnap délután ment végbe, melven 
városunk előkelősége nagy számban vett 
részt.

Tanulmányút. A kecskeméti gyümölcs
termelés megtekintésére alakult társaság 
visszatért. Nemgyőzik dicsérni az ott találta
kat. Sokakat visszatartott a meneteltől az, 
hogy az elindulás előtti napon a miniszter 
megtagadta a téláru jegyekkel való utazha- 
tást. Mozgalom indult meg egy második cso
port alakítására, melyen a most oda voltak 
tulnyomólag részt vesznek.

Örvendetes újítás. A nyíregyháza—vásá- 
rosnaményi vonalon rövidesen kezdetét veszi 
a motor üzem, amikor naponta 3-szor fog
nak közlekedni a vona ok, később pedig a 
négyszeri menetre térnek át. Amidőn ezt o! 
vasóink tudomására adjuk, jelezzük, hogy 
ezt főleg annak köszönhetjük, hogy jelzett 
vonal a Szabolcsmegyei Helyiérdekű Vasutak 
R. T. tulajdonába ment át, mely társulat 
mindent elkövet vonalainak tejlesztósóre. 
Jelezhetjük még azt is, hogy a többi helyi
érdekű vasutaink is követni fogják a példái.

Nyári ünnepély. Az ovodák szokásos ün
nepélye, a városi erdőben, a vámház köze
lében f. hó 3-án, 4-ón és 5-ón folyt le. Első 
nap a felvégi, második nap a központi, har
madik nap az alvégi ovodák növendékei 
mentek ki oda az óvónők vezetésével, ahol a 
szülök is nagyszámban jelentek meg. Vígan 
mulatoztak, ettek-ittak a kicsinyek, majd 
táncra kerekedtek és a késő esteli órákig 
kint maradtak. Szavalásban, gyermekjátékok 
bemutatásában sem volt hiány.

Nagy vihar volt tegnapelőtt este városunk
ban, mely csaknem az egész megve terüle
tére kiterjedt. Felhöszakadásszerü zápor el
öntötte az utcákat. A nyirfa-utcán a 40-edik 
számú ház előtt egy mély árok vonul végig, 
és ezen veszélyes helyen nincs világítás. Égy 
taliga felfordult, és a mély vízből a segély- 
kiáiltásra az elösiető emberek húzták ki a 
póruljártakat. Felhívjuk a rendőrség ügyeimét 
ezen türhetlen állapotra. A villám több Ízben 
leütött a világítási és a telefon vezetékekbe. 
Másnap üzemzavarok voltak nemcsak a tele
fon, de a táviró vonalokon is. A Buda
pesti vezeték Debrecenen túl teljesen meg is 
szakadt. A gyümölcsösökben, a lekaszált és 
aratatlan gabona neműben óriási a kár. A 
tengeri mind a földön fekszik.

A nyíregyházi műkedvelő ifjúság, a „Gyi- 
mesi vadvirág* három felvonásos népszínmű 
előadását határozta el, mely előreláthatólag 
folyó hó 16-án, azaz holnaphoz egy hétre 
lesz megtartva, a városi színházban. A sze
replők azon igyekeznek, hogy ezen előadás 
sikere felülmúlja a múlt években rendezettek 
sikerét is ; és erős reményt fűznek ahhoz, 
hogy a nagy közönség méltányolni fogja 
fáradságukat, és igy az erkölcsi siker mellett 
az anyagi siker is biztosítva lesz. A próbák 
már folynak.

Megkínzott gyermek. Buchnovics András 
helybeli lakos 10 éves mostoha fia, elment 
másnak — szülei előzetes engedélye nélkül 
— megygyet szedni. Ezért atyja egy lánccal 
megkötözte, egy sertés ólba zárta és szem
tanuk állítása szerint, ótlon-szomjan tartotta. 
A szomszédok szabadították ki a szerencsét
len gyermeket.

Legnagyobb választék! | G0LDSTEIN J- Sándor
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A jéggyár a napokban megkezdi műkő
j é t .  Megrendeléseket a g. tanácsosnál le- 
jiet addig is tenni. 12— 13 kgramos tömböket 

következő árért adják: a) Naponkint át- 
yévo és űzetve: Egy tömb a jéggyárnál át- 
vtive 20 fillér, egy tömb a házhoz szállítva 
•>4 fillér; b) egy hónapra történt rendelés 
'  etén naponkint házhoz szállított 1 tömb jég 
(j korona; c) az egész idényre (május 1-től 
szeptember 30-ig) házhoz számmitva 1 tömb 
L,r egy hónapra 4 kor. 80 fillér; d) nagyobb 
fogyasztók, kik ogy hónapra vagy az egész 
idényre tesznek napi 5 tömb jégre megren
delést, tömbjét 14 fillérjével kapják.

Eltűnt. Nyírbátor közönségét rejtélyes 
eset tartja izgatottságban. Grósz Dezső ottani 
lakos még a múlt hó 4-én elutazott Becsbe, 
USrv azonban, hogy 7-óre haza jön és azóta 
nyoma veszett. Grósz gondos családapa volt, 

vagvoni viszonyai is rendezettek voltak. 
VaDszinüleg bűnténynek esett áldozatául az 
eltűnt, ügy a magyar mint az osztrák ható- 

erélyesen nyomoznak az eltűnt után. 
Szeméivleirása: 42 éves, izr. vallásu, ko
moréi születésű, nyírbátori lakos. Termete 
mag i', arca hosszas, fogai épek, szakálla fe
kete, kissé öszes. Különös ismertető jeie: bal 
füle ki van hegyesedve. Öltözete szürke 
Ferenc József kabát, szürke nadrág és ke
mény kalap.

Öngyilkos tűzoltó. Ma egy hete Varga 
Györgv tüzo'tó meglőtte magát, és rövid 
szenvedés után meghalt. A tűzoltók nagyon 
sajnálják társukat, akit jó magaviseleté és 
törekvéi embernek ismertek. Tettének oka is
meretlen, de az utóbbi időben nála tapasz
talt búskomorságból ítélve, úgy látszik pil
lanatnyi elmezavarban követte el tettét.

Vihar. Hétfőn délután szokatlanul erős 
vihar vonult el városunk felett. A villám 
többször lecsapott, de tüzet nem csinált vagy 
más szerencsétlenséget nem okozott. Kisvár - 
dán ugyanakkor leütött a villáin és egy épü
letet felgyújtott, de a tüzet továbbterjedni 
nem engedték.

Leforrázott gyermek. Matisz Jáuos hely
beli lelenc gyermek egy forró vízzel telt 
fazékat lerántott és annak tartalma annyira 
összeégette, hogy 3 napi szenvedés után 
meghalt.

Poruljárt öngyilkos. Kiszár János szabó- 
segéd több Ízben követett el már öngyilkos- 
sági kísérletet. Ma egy hete ismét megakart 
válni az élettől és forgó pisztolyát próbál
gatta, miközben az elsült és a golyó comb
jába fúródott. A fájdalmak annyira elvették 
kedvét az öngyiikosjeiölíuek, hogy egyelőre 
elhalasztotta tervének végrehajtását. Az Er
zsébet kórházban ápolják.

Utazás a vonat tetején. Tegnap előtt a 
Nyíregyházáról Debrecen felé menő vonat 
egyik kocsijának tetejére Springer József fel
magzott, és igy utazott hasra fekve a Józsa- 
kertig. Ott azonban észrevette az egyik szol
gálatot teljesítő őr a lábát, mire leszállították 
a veszedelmes helyről és a vonat belsejébe 
adtak neki helyet. Debrecenbe átadták a ren
dőrségnek, ahol pénztelenségével védekezett.

Panaszok a telefon központ ellen. Az
utóbbi időben egyre sürvebben panaszkod
nak előfizetőink, a helybeli telefonhálózat 
kapcsoló hivatala ellen, sót értesülésünk sze- 
rint egyesek már a nagyváradi igazgatóság
hoz is fordultak orvoslásért. Szükségesnek 
tartjuk ezokból az üggyel behatóan foglal
kozni. Legtöbben azt panaszolják, hogy a hívó 
csengetés után sokszor 5—10 perc múlva je 
lentkezik a központ, és védekezésül azt adja 
elő, hogy annyi a jelentkezés, hogy rögtön 
nem válaszolhatott. Lássuk mennyiben van 
ennek alapja. Helyben 120 körül ingadozik 
az előfizetők száma, és ketten végzik a kap
csolási teendőket. Esik tehát egy személyre 
60 előfizető hívásának teljesítése. Tapaszta
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latból van az megállapítva, hogy minél na
gyobb valamely hálózat, annál több hívás 
esik egy-egy előfizetőre. Ez természetes, 
mert minél több személyhez van a telefon 
bevezetve, annál több azok között azoknak a 
száma, akikkel telefonon intézi el teendőit 
az egyes előfizető. Általában 500 előfizetővel 
nem biró központoknál 5 százalékát veszik 
az előfizetők számának számításba a napi 
hívás megállapításánál. Nyíregyházán az elő
fizetők száma 120, ennek pedig 5 százaléka =  G. 
Minden előfizetőre esik tehát naponta 6 hívás. 
Egy-egy kezelő 60 előfizető hívását telje
síti, vagy naponta átlag 00 XG kapcsolást, 
vagyis 360-at teljesít. Budapesten 150 előfize
tőre esik egv-egy kapcsoló. Az előfizetők 
száma 9000 körül van, ahol átlag 10 hivás 
esik minden előfizetőre, vagyis minden kap
csoló átlag és naponta 1500 kapcsolást létesít. 
Az igénybevétel tehát úgy aránylik, mint 
300 az 1500-hoz. Elismerem, hogy az inter- 
urbán forgalom lebonyolítása, telefon utján 
táviratok vétele és ieadása sok teendőt ró a 
kezelőre. Azt is tudom, hogy a fővárosi köz
pont modernebb berendezésű. Mindezek figye
lembe vétele mellett sem lehet azt mondani, 
hogy a helybeli központ túl volna terhelve.

Másodszor hangoztatják azt, hogy v1- 
dékre nem lehet kapcsolást kapni. Elhiszem 
hogy a vezetékek túlvannak terhelve, de az 
is bizonyos hogy ha ez igy van, akkor azok 
szaporítását kell a helybeli főnökségnek szor
galmazni. Nem lehet azonban mindég a veze
ték elfoglaltságát védekezésül elfogadni, ami 
a következő esetből is kitetszik. Lapunk egyik 
belmunkatársával a napokban esett meg a 
következő eset: Délután 5 óra tájban jelent
kezett. Hosszasabb hivás után jelentkezett a 
központ és Kisvárdát elfoglaltnak jelenteste 
ki, de jelezte, hogy a hívást elöjegyzi. Hat 
óra tájba kérdést intézett a központhoz, ami
kor a kezelő kijelentette, hogy elfelejtette a 
hívást feljegyezni, a vonal azonban ismét 
el van foglalva, és a hívást előjegyzésbe 
vette. Felhőikor újra csengetett, amikor a 
kezelő azt mondta, hogy ö akkor ment oda 
és nem tud az elöbbeni hívásokról semmit. 
Amikor a feljelentés helyeztetett kilátásba, 
akkor végre mint egy 5 percnyi várakozás 
után megkapta a kapcsolást. Ha elromlik va
lamely gép, annak a javításával is késleked
nek, mivel a Nyíregyházán lakó 4 szerelő 
közül sokszor egy sincs a városban.

Megvagyok győződve, hogy Surányi fő
nök az elmondottak orvoslása körül szokott 
erélyességóvelfog eljárni, és rövid idomulva 
azt írhatjuk, hogy a kapcsoló-hivatal köz- 
megolégedés szerint fog eljárni.

Fiatal gonosztevők. A vásártéren levő 
bódékat Jaczkó Mihály és Gucsa János su- 
hancok feltörték, és az ott talált kisebb ér
tékű tárgyakat ellopták.

Elsikkasztott csizmák. Tiszalökről Fried- 
man Mártonnó Debrecenbe ment csizmákat 
vásárolni, ahol 45 párt szedett össze ismét 
eladásra. A vett árut egy taligára rakatta fel, 
mely taligát ismeretlen tettesek mindenestül 
elhajtották, ügy a debreceni rendőrség, mint 
megyénk csendőrsóge erélyesen nyomoz.

Gulyazárlat lépfene miatt. A Káliéi pusz
tán legelő tehén- és üszőbaromban a lépfene 
fellépett, és eddig 9 drb. állat hullott el. 
Ezen ok miatt a nagykáliói főszolgabíró a 
gulyát zár alá helyezte, onnan a zár felol
dása előtt állatot elhajtani nem szabad. A 
városi m. kir. állatorvostól tudjuk, hogy ott 
a talaj van fertőzve, úgy hogy a betegség 
lefolyását előre tudni nem lehet. Legajánla
tosabb és legbiztosabb volna a betegség tova
terjedését vódóojtással beszüntetni, de mivel 
ez költségbe kerül, az egyes állattulajdono
soknak kellene a gazdasági hivatalban a 
dijakat letenni, hogy az anyag megrendel
hető legyen. Mint tudjuk, minden darabra 
összesen 80 fillér költség jutna, ebbe benne
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volna az ojtóanyag, az orvosi dij és a se
gítő munkások dija, és ezen csekély össze
gért nem érdemes az állatokat az elhullás 
veszélyének kitenni. A gazdasági tanácsnok 
már köröztet is ogy ilyen felhívást az állat
tulajdonosok között.

Gondnokság. Fajta György, demecseri 
lakost a helybeli kir. törvényszék gondnok
ság alá helyezte.

Változások a Szatmárnémeti— felsőbányái 
vonalon. Folyó hó 15-től Szatmárnémetiből 
ind. a vonat 07 óra 23 p.-kor, 6 ó. 06 p. 2 ó. 55 p. 
Oda érkezik 1 ó. 50 p. 8 ó. 30 p. 06 ó 38 p. 
Felsőbányára érkezik 09 ó. 38 p. 8 ó. 32 p.
10 ó 27 p. 06 ó. 9 p. Felsőbányáról indul
11 órakor, 2 óra 27 perckor, 7-00 és 8 óra
kor. — (Azon számok, melyek előtt 0 van 
éjjeli órákat jeleznek.)

Állami mének eladása. A m. kir. földmi- 
velósügyi ministerium közli, hogy a in. kir. 
állami méntelepek mánanyagának osztályo
zása, illetve selejtezése a következő napokon 
fog megtartatni, u. m. :

Nagykőrösön julius 13-án, Dorosmán jul. 
14-ón, Békéscsabán jul. 15-ón, Székesfehér
várott jul. 15-óu, Baján jul. 17-ón, Bábolnán 
jul. 17-én, Jászberényben jul. 18-án, Rima
szombaton jul. 19-én, Verseczen jul. 19-ón, 
Palinban jul. 20-án, Eperjesen jul. 21-én. 
Nagyatádon jul. 21 én, Turiaremetón jul. 23-án, 
Nyitrán jul. 24-ón, Szatmárnémetiben jul. 25-ón, 
Debrecenben jul. 26-án, Deósen jul. 31-ón, 
Sepsiszentgyörgyön augusztus 2-án, Hőmé
rődön aug. 3-án. A mónteiepeken a jelzett 
napokon kiselejtezett, tenyésztésre még hasz
nálható mének mindjárt a helyszínén el fog
nak adatni.

Árlejtés. A nyíregyháza —ungvári köz
úton levő 5 és 6 számú áteresztők építését 
Schuszter József, budapesti mérnök 9128 kor.
98 fillérért vállaltáéi, az előirányzott 9573 kor.
99 fillérrel szemben.

Pályázat. A nagykáliói elmegyógyintézet 
másod orvosi állására f. hó 1-ón pályázat 
bocsáttatott ki. Bővebb felvilágosítással az 
igazgatóság szolgál.

Katonai gyakorlatok. —  Nagykállóból 
értesítenek bennünket, hogy ott a város 
környékén és a szom szédos községekben  
négy honvéd gyalogezred folytat harcá
szati gyakorlatokat. Rendkívüli akadályo
kat gördit sokszor az időjárás elibük, 
részint a szokatlan hőség, részint a g y a 
kori viharok által. A legénység azonban 
jókedvvel lépked, mert édes anyanyelvén  
intézik hozzájuk a tisztek, nem csak a 
vezényszavakat, de a buzdító beszéde
ket is.

A gyógynövénytermelés jövedelmezősége.
A fejéregyházai állami birtokkezeloség két 
holdas kísérleti telepet rendezett be, amelyen 
kilenc fajta gyógynövényt termel. A múlt évi 
termés eredményét egyes fajtáknál a száraz 
időjárás kedvezőbbé, másoknál kedvezőtle
nebbé tette. A zsálya egy holdra átszámítva 
609 koronának megfelelő jövedelmet hozott, 
a kerti csombor 150 koronát, a majorána 658 
koronát, a római kókfü az ólért ár szerint 
egy holdon termelve 546 koronát, a fodor
menta hasonló föltételek szerint számítva 931 
koronát, a borsosmenta terméshozama és 
eredménye egy holdra átvivő 836 koronát, a 
dalmát rovarpor 1428 koronát, a festő mályva 
443 koronát, a maszlagos redőszirom holdan- 
kinti nyersjövedelme 836 koronát tenne ki, 
ha az egyes 26—52 nógszögletes táblákon 
termelt gyógynövények elért árát kát. hol
dakra átszámítják. A telepnek ebből a jelen
téséből az következik, hogy a gyógynövény 
termelésére, főleg a könnyen órtókesithető- 
kóre a gazdaközonsóg ott, ahol a talalviszo-
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nyolc kedvezők, ráadhatná máskát, minden
esetre azonban tudással kell föifegy verkezni, 
mert az avatatlan termelőnek terméshozama 
könnyen minden piacot elveszíthet.

Műkedvelői szinielöadás és táncmulatság.
Lapunk zártakor értesülünk arról, hogy a 
„Nyíregyházi Iparos Ifjúság Önkópző Egylete" 
folyó hó 15-én, azaz szombaton a Jurás-féle ven
déglő herthelyiségében mükedvelóiszinielőadással 
egybekötött táncmulatságot rendez. A siko- 
rültség előre is biztosra vehető.

Szerencsétlenség. Kemecsóröl értesítenek 
bennünket, hogy Debrószki ottani mészáros 
felesógestöl Dombrádra ment vásárra. Vissza
fele jövet, a tegnap előtti nagy viharban egy 
utszéli árokba dőltek, és a mely vízbe csak 
nem bele fúltak. Az asszonynak eltörött a 
karja és egy oldalbordája.

„A Polgár" politikai napilap. Főszer
kesztő : dr. Yázsonyi Vilmos, országgyűlési 
képviselő, aki publiczisztikai munkásságát ki
zárólag e lapnak fogja szentelni. Az egyenlő 
jogon, az általános kultúrán és a gazdasági 
igazságon felépült magyar népállam, a pol
gári Magyarország: az ideál, melyet a „Pol
gár" szolgálni akar. Gyarapítani a lehanyat
lott polgári önérzetet, terjeszteni a népjog 
tiszteletét, kitépni a reakczió minden fajtájá
nak gyökerét, támogatni a politikai és gaz
dasági felszabadulásra törekvő rétegeket, küz
deni az osztályállam maradványai ellen: ez 
„A Polgár" politikai hitvallása. Fegyvere az 
alkut nem ismerő radikális igazság, melyet a 
közélet és a társadalom minden terén érvé
nyesíteni kíván. De a radikálizmust soha sem 
fogja keresni a hang durvaságában, mindig 
csupán a meggyőződés erejében. E cél el
érésében a lap főszerkesztőjét, dr. Vázsonyi 
Vilmost, a publiczisztika és szépirodalom 
legjelesebb munkásai támogatják. „A Polgár* 
rendes munkatársai: Ifjabb Ábrányi Kornél 
(vezércikk és tárcza), dr. Aczél Endre, Ador
ján Andor, Barabás Ferencz (vasúti ügyek), 
dr. Báttaszóki Lajos, dr. Benedek János (vezér
cikk és tárcza), dr. Besnyő Béla, dr. Bródy 
Ernő, Bródy Sándor (vezércikk és tárcza), 
Palotai Hugó, Beikes Imre, Csergő Hugó (fe
lelős szerkesztő), Greiner Jenő, dr. Kreutzer 
Lipót, Krúdy Gyula (tárcza), Lux Terka (tár
cza), dr. Molnár Jenő, Nagy Endre, dr. Oláh 
Gyula, dr. Rácz Dezső, Serény Aladár, Szász 
Zoltán (tárcza), Szekuia Jenő, dr. Szirmai 
Albert, Turtsányi Pál (vasúti ügyek), dr. Vá
zsonyi Vilmos (főszerkesztő). „A Polgár“-ban 
szabad szellemű, teljesen független, demokra
tikus irányú, irodalmi színvonalon álló napi
lapot kap az olvasó. „A Polgár* teljes tájé
koztatást ad a politika, az irodalom, a művé
szet, a gazdasági élet és a társadalom minden 
mozzanatáról és legolcsóbb ilyen terjedelmű 
napilap, mert „A Polgár" egyes száma a fő
városban és vidéken 2 kr. (4 fillér). Előfize
tési árai pedig a következők: egész évre 16 
korona, fél évre 8 korona, negyed évre 4 
korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. „A 
Polgár" megjelenik minden nap reggel, ün
nep és vasárnap után is. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: VI., Eötvös-utcza 37.

Margit crém. Kevés hölgy van az or
szágban, ki a Földes Kelemen gyógyszerész 
ezen kiváló arckenőcsét ne ismerné. Ugyanis 
az összes szépitö-szerek között a Földes-féle 
Maryit-crém örvend a legnagyobb kelendő
ségnek. mert teljesen ártalmatlan, a bőr min
dennemű tisztátlanságát. szeplőt, pattanást, 
mittesert stb. néhány nap alatt eltávolítja és 
az arcot üdévé, fiatallá varázsolja. Nemcsak 
az arcbőrt, hanem a nyak, váll és kéz fehé
rítésére és szépitésóro is használják. Nagy 
tégely 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítő
nél Földes gyógyszerésznél Aradon és min
den gyógyszertárban. — Utánzásoktól óva
kodjunk.

Vízmentes ponyvák és termény-zsákok 
a legolcsóbb árban Friedmann Sándor utóda 
Fülöp Dezsőnél.

Mentő szekrény, min. rendelet | 
szerint annak egyes részei külön is I 
kapható legolcsóbban. Sérvkötök 1 
forinttól feljebb. Irrigator teljesen 
felszerelve 1 forint 10 krajcártól 
feljebb. Valódi párisi gummi cik

kek és betegápolási kellékek ere
deti gyári árban kaphatók B lum - 
b e rg  Jó zs e f, keztyü és sérvkotó- 
gyárában N yíregyházán, kath. pa- 
rocliía épület, ligyanott egy üzleti 
tanuló felvétetik.

Búza . .
Termény árak:

. . . .  7-00- 7-30
Rozs . . . . 6-00- 6-15
Árpa . . ...................6*50— 6-60
Zab . . . . . 6-40— 6-50
Tengeri . . . . .  7-40— 7-50

A városunkban levő jóggyár az ismer
tetettel mindenben megegyezik. A hajtóerőt 
egy 40 lóerős villamos motor szolgáltatja, a 
hűtést pedig szalmiákszesz végzi. Még csak 
azt jegyzem meg, hogy a vizet egy 95 méter 
mélységű furott kutból veszik, melynek vize 
a legkitűnőbb ivóvíznek bizonyult. Szeroncso 
az is, hogy a viz szokatlanul hideg és csak 

i 13°-u. Literenkint tehát csak 13 calória mele- 
í get kell belőle elvonni, hogy az megfagyjon, 
- mig ha a nap által felmelegitett folyóvizet 
! használnának, akkor 35 calória körüli volna 
! az. (Calóriának azon hő egységet nevezzük. 
! mely egy litor viz melegségét l°-kal képes 

emelni.)

Szerkesztői üzenetek.
—r. Köszönettel vettük. Legközelebb jön. 
S. K. Sorát ejtjük.
F. S. Az időjárás tárgytalanná tette, 

azonban alkalomadtán leadjuk. Ne féljen at
tól, hogy a helyzet javulni fog.

A mesterséges jég készítése.
— Irta : Siposs Árpád. —

A napokban kezdi meg üzemét váro
sunkban a jóggyár s igy időszerűnek tartom 
a müjóg készítésének a nagy közönség által 
is megérthető módon való leírását.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a pá
rolgás lehűti a testeket. Ezért locsoljuk meg 
nyárban a talajt, ezért fázunk meg, ha ruhánk 
nedves. A szesz, benzin és más iiló anyag 
gyorsabban párolog a víznél és meg jobban 
lehűti a vole megnedvesitott tárgyat. Minden 
párolgó folyadék folett a pára mintegy bur
kot képez, melyet ha eltávolítunk felőle, sok
kal gyorsabbá válik az elpárolgás. Ez az oka, 
hogy szélben hamarabb szárad minden.

A fentebb ismertetett jelenség képezi 
alapját á mesterséges jég gyártásának is, 
melynél szalmiákszesz, kónessav, folyékony ; 
szénsav és ezekhez hasonló bármely iílóanya- I 
got lassan bocsátanak egy csőtekercsbe, mely- j 
nek másik végén a keletkező párákat egy ; 
szivattyú folyton kiszívja abból. A légüres | 
térben rendkívül gyorsan párolog a használt ( 
anyag, mely a tekercset a fagypont alá hűti ] 
le. Ha már most az egyik végén folyton bo- j 
csátjuk befelé a folyadékot, a. másikon pedig j 
egyre szivattyúzzuk kifelé a párákat, akkor ! 
a tekercs állandóan és nagy mértékben le- | 
hüttetik. A jéggyárakban ezen párologtató 
csövet egy sósvizzel telt tartányon vezetik 
át, melynek a tartalma állandóan 10—12 fok 
hideget mutat. A sósviz ilyen hidegben nem 
fagy meg, de ha egy rövidke időre édes vízzel 
töltött és téglaalaku tartányokat siilyesztiink 
abba, a viz rögtön jéggé vállik. Az édes viz 
fémből készült tartányához hozzáfagy ugyan 
a müjóg, de ha egy pillanatra langyos vízbe 
állítjuk azt be, rögtön elolvad tőle, amikor 
könnyen ki lehet borítani belőle.

A párákat nem bocsátják a szabadba, 
hanem egy sűrítő szivattyú folyadékká nyomja 
össze. Itt a párolgással ellentétes jelenség áll 
elő amennyiben a folyadék nagy mértékben 
felmelegszik, minek következtében hideg víz
ben lévő tekercsen bocsátják át. A kellőképen 
lehűtött folyékony anyagot ha a párologtató 
tekercsbe bocsátják újra, ismét hűti a sósvizet, 
mely után mint pára a szivattyúkba kerül és 
folyadékká alakul át. A keringés tehát foly
tonos és amennyiben zárt csövekben történik, 
a fagyasztó anyag soha sem jut a jéghez.

Nem kell tehát egyebet tenni, mint a j 
szivattyúkat járatni és a sósviz tartányába uj j 
édesvizes cellákat helyezni, hogy az üzem j 
folytonos legyen. Természetes, hogy számos i 
készülék van egy ilyen jéggyárnál a leírta- ! 
kon kívül, amelyek azonban csak az üzem j 
biztonsága és olcsósága céljából állíttatnak j 
fel. A hűtőtelepek pedig úgy vannak szer- j 
kesztve, hogy sósviz által lehűtött levegőt | 
nyom egy készülék lolyton a termekbe, mig j 
egy másik csöven a felmelegedett levegőt I 
kiszívja onnan, hogy lehűtve, ismét vissza- | 
nyomja. Ekképen fagypont alatt 5—6 fokon ! 
lehet a hőmérsékletet tartani.

Hirdetések.

FenoliMle Ni GR IN
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

íszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente* 
sen küldünk egy próbát a <'o- 

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

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

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

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

es szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos 
évvel meghosszabbította,

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak kik kívánják egy próba adagot és egy köszönő írá
sokkal telt könyvet dij és költségmentesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan.

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

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

COZA INSTITUTE 
(Dept. 137).

62, Chancery Lám*, 
London.. ANGLIA.

INGYEN PKÓBA 137 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

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

T H I L L E
s o V á n y i t ó  t e á n a k  h a t á s a  k ü lö n ö 
s e n  k ö v é r  e g y é n e k n é l  is m e r e te s .  
C s o m a g j a  2  k o ro n a . K a p h a tó : 
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  g y é g y t á r á b a n
B u d a p e s t ,  K i r á ly -u t c a  Í2 »ik szám *
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Más vállalat végett a Zöldség-téren levő posztó, röfös és rövidáru üzletem be

rendezéssel együtt eladó.
A raktáron lévő nagymennyiségű íérfi és női gyapjn-szövetek, kartonok, battis- 

tok, vásznak, kanavászok, kész férfi és női ingek, jonponok, kötények, továbbá fehér 
és színes asztal neműek, ágy - és asztalterítők, szőnyegek és egyéb áruk egészben vagy 
eirves tétekben

mélyen leszállított árban eladók.
l rfr

Hirdetések jutányos áron felvétetnek
a kiadóhivatalban.

9
LIr» távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesieve-
U u  lezö lapot küld o o o o o o o o o o o o o

U n  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 
1 1  ti tenni o o o o o o o o o o n n n o o%
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9
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•
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9  
9  
%
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§
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9
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/ S  U o  névjegyet, esküvői meghivót vagy vala- 
U ív  mely más nyomtatványt akar készíttetni

Un bármilyen könyvet beszerezni
akaró o o o o o o o o o o

%  f . V v  %
4 ^ V  Hí? hírlapokra, vagy folyóira- 

-U ü tokra van szüksége o o
% ^  ^

* /* ' V O A  — -  
^  \  %  \ d >

FONTOS FELHÍVÁS A 
magyar m ezőgazdákhoz!
Miután az őszi trágyázáshoz Thomassalakot már most vesznek, 
úgy idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy az idén az olcsó árak szinten érvénynyal bárnak és kérem, hogy 
addig ne vásároljanak, míg hozzám kérdést nem intéztek. — 
A magyarországon 25 óv óta bevezetett és a legmagasabb 
-------------  dijakkal kitüntetett „Lóhere“ je g y ű  -------------

■** csehországi Thomassaíak
a legjobb, leghatásosabb és a legolcsóbb foszforsavas műtrágya. 
A citratban oldható foszforsavtartalomórt szavatosságot válla
lunk, netáni hiányt megtérítünk. Továbbá jogában áll a vevő
nek a próba-vegyelmezést a mi költségünkön IMagyar-Ovárott toganatositani. — Árajánlatokkal, szakmunkákkal és 

egyéb felvilágosítással a legkészsógesebben szolgál:

—  I M L o l -jP O ^ X  —
a csehországi Thomasmüvek eladási irodájának magyarországi vezérképviseióje, 
Budapest, VI, Terez-körüt 22. sz. Óvakodjunk külföldi Thoraassalak-utánzatoktél.
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L O J E H  J Ó Z S E F
------------- =  fé rfi-sza b ó  üzlete, = ----------  •- • =

Hfinplüaii lállai-utcza L m. Kovács Saim-li M
Van szerencsém  a t. úri közönség becses tudomására hozni, 

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

Ezen alkalommal az igen tisztelt úri közönség figyelmét 
felhivni 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 m egköszönve és további szives pártfogásába magamat 
ajánlva.

kiváló tisztelettel :

9
$

Lőjek József
férfi-szabó.

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

m

Arlejtési hirdetmény.
N yíregyháza város tanácsa a községi 

polgári leányiskola épületének kibővítési 
munkálataira árlejtést hirdet.

A munkálatok költségeire 19664  ko
rona 38 fillér van előirányozva.

A részletes árlejtési feltételek, terv 
és költségvetés a városi mérnöki hivatal
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A zárt írásbeli ajánlatok 1905. évi 
julius hó 15. napjának délelőtt 10 órájáig 
a polgármesteri hivatalba adandók be. me
lyekhez a vállalati összeg 5 °/0-a készpénz
ben, vagy óvadékképes értékpapírban csa
tolandó.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Nyíregyházán. 1905. évi június hó 

30-án.
Májerszky Béla,

polgármester.

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtőt stb 

— vásárol minden m ennyiségben =

A. S C H A N IL
- -  zsiráru ügynöksége, —■

Bécs, XVII. H a u p s t r a s s e  67.
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Alkalmi yv i « r_ 1 _ ^0 • n „ Alkalmivétsi. üzlet teloszlas mia11 3 vétói.
P A V L O V I T S  I M R E  f é l e ’ ü í í e t

—  - ....—  .......... - ö sszes á ru cik k e i ~~

beszerzési áron alul kiárusittatnak.

P F

Modern férfi kalapok. Férfi ós női harisnyák Nyakkendők.
Ingek. Ernyők. Valódi francia illat-
Cipők. Női cipők. szerek. j - .

Vadászati eikkok. Botok. Kézitáskák.
Női övék. pénz- es szivar-

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

i  K é r je n  c s a k

Selle & Kary’s

A z  összes árucikkek k ivéte l nélkül uj 
—  szerzésüek és legújabb divatnak. =
K iá r u s í tá s .

be-

♦ * 
! leg jobb t is z t ító s z e r t  m indenféle j 
j  s á r g a  é s  f e k e t e  c i p ő h ö z .  (
. Különösen ajánlható ■
! Boxcalfs-, Osearía-, Chevraux- és Lack 
i cipőknek.

* B é c s ,  X I I  I .

iT iT ir r : :
fi KÜLÖNLEGESSÉGI

Kiárusítás.
r í» •fr ■'V •Ír “ir
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M E G H Í V Ó .

A tis z a p o ig á r i g a zd a sá g i és k e re s k e d e lm i h ite lb a n k k a l k a p c s o la to s
ö n seg é lyző  s z ö v e tk e z e t

Sl. évi rendes közgyűlését
folyó évi julius hó 23-án d. e. II órakor Tiszapolgáron az intézet helyiségében  

tartja, melyre a t. tagok tisztelettel meghivatnak.

T Á R G Y S O R O Z A T :
1 . Igazgatósági jelentés az 1904/5 . üzletév eredményéről.
2 . Felügyelő-bizottság jelentése a zárszámadás megvizsgálásáról s 

alapján az igazgatóság, felügyelő-bizottság és tisztviselők részére a felm entvény p j

fé'*
* r
72*

8 +
iSi($*
fcT*
/eT>

fír>
m

[ í
ennek

Pa
|-1 mindennemű g a z d a s á g i  g é p e k , 
;j m ű s z a k i  c ik k e k  és m alo m - 
U b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek 
fi mellett beszerezhetők és raktáron is 
§ találhatók "■"•...""i; —--- --------------!N 1

fi ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.A}

f i  Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren, 
fi Fióküzlet: Mátészalkán.
0!£2̂ 2SZEZ22ZEK23ZZEZZZZazZZZZS2ZZffiZZ23;

El
El
El
ÍJ
El
ÍJ
El

megadása.
3. A nyeremény mikénti felosztása.
4. Netaláni indítványok.
A zárszámadás, továbbá az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése  

♦sj a közgyűlés előtt 8 nappal az intézet helyiségében m egtekintés végett ki lesz 
♦»’ függesztve.
rs Tiszapolgár, 1905. junius 30. Az igazgatóság.

n :
J$*  Jf* JJV A

• a ta  a í s  a^s e£s>"aíi___ __
J|S. ^  J i JjS. ^  ^  ^

?• »
í§4

is4-
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Állást keres.
A gazdaság minden ágában 

jártas, sok évi tapasztalattal 
biró egyén ajánlkozik — sze
rény igények mellett — a nyári 
—  aratási, cséplési —  idényre. 
Czinie a kiadóhivatalban,

„ D O B O G D ”
cimü korcsma,

vendéglő és kávéházi joggal biró épület, teljes berendezéssel haláleset 
--------------------------  miatt, szabadkézből

Büdszentmihályban

Mmm Linó!
Értekezhetni lehet

A Földes-féle 
MARGIT-CREM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 

MARGIT-CRÉM 
A Föides-félc 

MARGIT CRÉM

Hölgyek ré s z é re
nélkülözhetetlen  I

Leg jobb
szépitő-szer

pár nap alatt eltáTolit szépiát, máj- 
loltol, pattanást, borátkát (Mittiser) 
és minden más börbajt. Kisimítja a 
ráncokat és az areot fehérré, simává 

varázsolja, iidit és iiatalit. 
ÁRA: kistégely 1 kor., nagy 2 kor.

Kiváló toillet cikkek :
MA KG IT-HÖLGYPOR <3 színben) 1 
kor. 20 fii., MARGIT-SZAPPAN 70 fii. 
3IARGIT-FOGPÉP (Zalinpasta) 1 kor. 

MARGIT-ARCV1Z 1 korona.
Póstán utánvéttel vagy a pénz előlegen bekül

dése u tán  küldi a készitő:

F Ö L D E S  K E L E M E N
gyógyszerész ARAD.

Kapható m inden gyógy szertárban, drogériában 
és illatszer-kereskedésben.

Főraktár Nyíregyházán: Korányi 
Imre, I>r. Szopkó Rezső, MÁRTON 
József, Török Gyula gyógyszertáraiban.

A Földes-féle 
MARGIT-CREM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-fele 
MARGIT-CRÉM 

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

^ ^ L E W O R T H  “ *
c ö r ű  6 3 ,

C L A Y T O N  & S H b  t i
B t*e le p © ü ü t ,  V á c ^ c i

által a legjutányosabb árak mellett a já n la tn a k :

L o c o m c b i! és g ő zc s é p lő g é p e k ,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, ióhsre-cséplők, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- ós aratógépek, 
szénagyüjtők, boronák, sorvaíög&pek, Pianet jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
rnorzsoíók, darálók. őriömaí aoK, egyetemes 

aczél-akák, 2 -  és 3-vasu ekék és mindé'* 
egyab gazdasági gépek.

líéjiiifiseiei és bi^ománjfi p ak t jr :

ájerszky liarnabás g-épgyárosiuíl
N y í r e g y h á z á n .

NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN^
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