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Nemzeti küzdelmünk.
Aki nemzetünk utolsó négyszáz esz

tendejének történetét figyelem m el s az 
okozati összefüggésekre való tekintettel 
vizsgálja, két sajátságos tünetet kénytelen
felismerni.

Az egyik az, hogy az egyet n e m  ér
tés tekintetében Lengyelország után miénk 
a világbajnokság pálmája, olyannyira, hogy 
mikor az egym ás ellen küzdő pártok közül 
a nemzetiebb irányú diadalmaskodott is 
legalább erkölcsileg vagy számbelileg, a 
nemzetietlenebb irányú nem tudott soha 
a tárgyilagosságnak, a tiszta elvi gondol
kodásnak ama magaslatáig felemelkedni, 
melynek alapján további harcát feladni 
hajlandó lett volna.

A másik tünet az, ami az előzőből 
szükségképen folyik, hogy a nemzeti lé
tünkért és szuverénitásunkért folyó küzde
lem ennek okából szükségképpen részben 
vagy egészében eredm énytelenné vált, da
cára annak, hogy önálló nemzeti létre több 
joga alig van valamely csekély számú nem
zetnek. mint nekünk.

Ott vannak például a norvégek, szer- 
bek és számos más nép, melyek mind 
küzdöttek, vagy küzdenek az önálló nem 
zeti létre való vergődésért s küzdelmeik 
során vagy teljes vagy legalább is részle

ges eredm ényt értek el, holott nemzeti 
szempontból ellenfeleivel szemben egyik se 
hivatkcfzhatik sem  oly jelentékeny törté
nelmi múltra, sem annyira sajátos nemzeti 
és szellemi individuálitásra, mint a magyar.

Szerbia, illetve a szerb nemzet maga
sabb szempontból a délszláv népek egysé
gébe tartozik, a norvégek történelmileg, 
nyelvileg és ethnologiailag a skandináv 
germánok szoros közösségében foglalnak 
helyet s történelmi jelentőségű szereplésük  
javarészt az említett közösségben játszó
dott le.

Ezzel szemben a m agyarságot leg
közelebbi nyelvrokonaitól is oly határozott 
külömbségek választják el, hogy a m agyar 
népiéleknek egyik legkiválóbb ismerője, a 
magyar prózai nyelvnek utólérhetetlenjnagy- 
mestere, a halhatatlan Jókai Mór, bízvást 
elmondhatta akadémiai felolvasásában, hogy 
a m agyar nyelv ős eredeti sajátságaival, 
a benne megnyilatkozó sajátságos észjárás
sal, a benne és általa m egnyilatkozó nép- 
léleknek teljesen kidomborodott egyén isé
gével feleslegessé teszi a magyar nemzetnek 
és nyelvének más nemzetek és nyelvek  
közösségébe való besorolását.

A nyelvtudománynak lehetnek kifogá
sai Jókai eme felfogása ellen, de a törté
nelem s a népszellem kutatói ép oly joggal 
sót talán több joggal adnak igazat Jókainak.

A legszembeszökőbb néprajzi külön
állóság, a páratlanul fényes történelmi múlt 
s az európai népek m űvelődési és politikai 
történetébe mélyen belevágó történelmi 
m issió, a mondottak alapján, bőséges okot 
szolgáltatnak arra, hogy a magyar nem
zet, mint nemzet ne valamely magasabb (?) 
keretben vagy egységben keresse boldo
gulását, hanem egyenesen veszendőbe ment 
nemzeti létének visszaszerzésére fordítsa 
minden anyagi és szellemi erejét, m ert 
amennyiben ezt elmulasztaná, akár kis
hitűségből, akár nembánomságból, a késő 
utókor méltán sorolná az öngyilkos nem 
zetek közé.

Ha van valami, ami nemzeteknek hi
teimül szolgál, úgy a történelem az, a ma
gyar nemzetnek különösen a maga története.

Mikor végiggondolom  mindazt, ami 
az igazságos M átyás halála óta e nemzet
tel történt, amit tett és amit szenvedett, 
mintha egy nagytehetségü, nagyerejü. de 
tépelődő, határozatlan, s ha egyszer vala
mit elhatározott, utólag ism ét tépelődésbe 
eső idegbeteg ifjú állana előttem.

Éppen négyszáz esztendeje, hogy a 
rákosi országgyűlés, a múltakon okulva, 
meghozta azt a híres törvényt, m ely sze
rint a legközelebbi királyválasztási alka
lommal nemzeti királyt ültetnek a magyar 
trónra.

t  A r c a .
Patak partján.

Virág borított part alatt 
Fát alt folyik, siet halad.
Szellő pihen, színe tiszta,
Az eget tükrözi vissza!
Néha gyűrűz rajta Indiám,
Ha hal ugrik s vissza hullván.

Örök, folytonos munkája 
Gátat ront, mely útját állja. 
Hova siet gyors eséssel ? 
Folyamba, hisz ottan vész el! . . .  
Miért siet . . .  azon, azon 
Elmerengek gondolkozom . . .

/■'.létünk példázza nékem,
Frthelő egyszerüségben.
Mi is élünk és haladunk,
De hova visz minden utunk ? 
Munkálkodva és meg nem állva: 
Nagy tengerbe, a halálba!

I k

Zumbulszky ur, a férfi.
Irta: B ón is Ignác.

— (Folytatás és vége.) —

A Váci-körut legszebb palotájának 
mennyország módjára kivilágított, fényes 
termeiben „harsog a zene, perdül a tánc", 
hullnak a bókok, cuppannak a csókok, — 
de csak titokban . . .

A zene elhallgat, mire száz meg száz 
torokból hangzik a „hogy volt? !“ . . .

Ismét megszólal „Izsák szárazfája", a 
hosszú nyakú Tóni furulyája, a cimbalom 
ismét örült módon peng, a terem egyre s 
egyre jobban reng . . .

A muzsika végre ismét elhallgat, min
denütt zsongás s aztán — csend . . .

A párok eloszlanak, a legyőzők mű
ködnek, a leánykák pihegnek, a mamák 
bíznak, a menyecskék pletykáznak . . ,

Szünet . . .
A nagy tábor kis társaságokká alakul, 

melyek közül bennünkot csupán az az egy j 
érdekel, ahonnan vidám kacaj tör olö, a hol 
heves gosztikulációk, magyarázgatások, s 
egyebek (persze hűsítők is!) folynak . . .

— Csak bízzák ránk hölgyeim a Zum- 
bulszky ur kapacitálását! — szól többek kö-

zött egy elegáns csontváz gigerli, barnum 
kövérsógü collegájára mutatva . . .

— Je vous enprie monsieur . . . bien 
obiige! veti oda hálásan egy Dorottyára 
emlékeztető hölgy, a gyönyörű palota tulaj
donosnője, aki lányával, a bájos Szidikóvel 
együtt a táncellenes mozgalom megindítójá
val, Zumbulszky úrral szeretné lejtoni a 
csárdást . . .  — Vájjon miért ? ? , . . Tán 
csak . . .

Különben ott látjuk Szidike nagysámot 
egy gentry karján; nem lehet tőle megta
gadni a természet különös adományát: tel
jesen ráillenek a .nagy Samu szavai, me
lyek szerint „csoda erő van szemében, arca 
liljom, haja" — szőke.

* * **
— Me permettez vous que j ’allumne 

mon cigare ? — kérdi a mi különvált kis
| társaságunkban egy úriember, egy hórihor- 
i  gas angol misstől, aki foglalkozására külön

ben francia bonno . . .
— Nou ! — vágja vissza a megszótitott 

dühösen, kinek a dohány füst nagyon árt, 
gyönge szervezete miatt . . .

E pár szó okozá azt, hogy féríiainkat 
öt perc múlva — eldobva maguktól az ud
variasság codexében foglaltakat — a do-O O

Napernyőkben, keztyükben, gallérokban, nyakkendőkben, kivágott czipőkben, 
• » — — = alsószoknyákban, stb. újdonságok láthatók — -
Eisler Károly; női, férfi, czipö, divat és rövidáru üzletében, ; Nyíregyházán.

Lapunk e g y e s  szám onként I l i r s c l i l e r  3 Ió rn á I  kapható. Mai szám unk 8 oldalra terjed, • ! ?
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És mi lett a vége?
A mohácsi vész után meg volt az 

alkalom az elhatározás m egvalósítására; 
de újra beállt a tépelódés, a tűnődés, az 
ingadozás, és a legvégzetesebb hiba. amit 
egy nemzet elkövethet: félig csinálja meg 
a dolgot s királlyá koronáz egy magyar 
embert, utána nemsokára egy Habsburg 
főherceget. A rákosi törvényt se teljesen 
félre nem lökte, se meg nem valósította 
s igy vetette m eg alapját minden bajnak, 
am i azóta e nemzetet sújtotta; mert annyi 
bizonyos, hogy I. Ferdinánd egyhangú és 
egyértelm ű megválasztása, habár az a rá
kosi határozattal merőben ellenkezett volna 
is, nem lehetett volna végzetes a magyar 
nemzetre nemzeti szempontból, holott a 
részlegesnél is rosszabb felemás megoldás 
szinte lebonyolithatatlan kavarodásoknak 
lett szülőoka.

A rákosi határozat egyébként sem  
nevezhető teljesen logikusnak, legalább úgy  
elvi, mint tapasztalati szempontból m eg
támadható. Róbert Károly és N agy Lajos 
ereiben olasz vér lüktetett, de éppen elle
nük nem panaszkodhatik a magyar Klió.

II. Oszkár, a mai svéd király és vér
beli elődei franciák, s ugyan mi kára van 
ebből a svéd nemzetnek ? Sem m i!

Egy nemzetnek nemzeti mivoltát nem 
a dinasztia származása határozza meg, 
hanem a nemzeti öntudat, a nemzeti fel
adatok helyes felfogása s a mellettük való 
rendületlen kitartás.

Az az egyértelmű hangsúlyozása a 
a nemzeti különállóságnak, m elylyel elő
deink II. József rendeletéire feleltek, m eg
hozta a maga gyüm ölcseit: régebbi m eg
győződéseinek elhagyására, s ami egy  
hozzá hasonló nagyszabású egyéniségre  
nézve a legnagyobb áldozat lehet, egész 
korábbi élete céljainak és törekvéseinek  
elejtésére kényszeritette ama fejedelmi sar- 
jak egyikét, akiket nemcsak a magas szü
letés, hanem az egyéni kiválóság s népei
nek boldogitására való őszinte törekvés is, 
méltóvá tett a koronára.

II. Lipót rövid ideig bár, de azt az 
irányt vette fel a magyar nemzettel való 
bánásmód szempontjából, amit királyi eskü
vel szentesített törvényeink és alkotmá
nyunk határozmányai előírtak s m elyet 
végre II. József is követett volna, ha korai 
halála abban meg nem akadályozza.

Óriási nemzeti fellendülésünk, mely 
a 19-edik század első felének világraszóló 
irodalmi alkotásaiban s az 1848-adiki tör
vényhozásban termette örökidőkre szóló 
eredményeit, végső okaiban II. Jó
zsef császár önkényuralmára vezethető 
vissza s igy ó nem akarva is n e m z e t i  fej
lődésünket segítette elő, s m ég kevesebb  
okunk van emlékét fekete színben feltün
tetni, ha felgondoljuk, hogy önkenykedé- 
sében egy átöröklött politikai elv, nem 
pedig nemzetünk gyűlölete vág) törvénye
ink m egvetése vezette.

Mindezekben nagy tanulság rejlik a 
mai viszonyokra vonatkozólag is

Nemzeti törekvéseink újra ellentétben 
vannak a koronás király felfogásával s ez 
méltó fájdalommal tölthet el minden ma
gyar szivet.

De azért óvakodni kell a helyzet ok
talan kiélezésétől.

Helytelenitem a sajtó ném ely orgá
numának olyanféle jósolgatását, hogy 
M agyarországon az adott viszonyok között 
esetleg dinasztiaellenes párt fog kialakulni.

Erre sem m i szükség nincsen s ettől 
óvjon bennünket a Gondviselés.

De igenis szükség van arra. hogy a 
magyar nép törekvései jogosultságának, 
nemzeti egyéni mivoltának tudatában, nem 
zeti jogai és törekvései mellett higgadtan i 
és m éltósággal tartson ki. mint ahogy tesz 
a jó érzésű gyerm ek, aki pályaválasztás | 
miatt jut ellentétbe azokkal, kik fejlődését 
irányítani jogosultságot éreznek magukban.

Kövesse az ifjú a maga szent hiva
tását elszántan és határozottan, legyen bár 
ama keserű tudatban, hogy épen azok nem  
kisérik lépteit örömmel és elism eréssel, 
akiktől a bátorítás, buzdítás és tám ogatás :

legjobban esnék, de tegye ezt elkeseredés, 
átkozódás és panasz nélkül; annál is in
kább, mert ha őneki van igaza, győzelme 
s az összhang visszatérése biztosítva van.

Tanítók gyűlése.
(Folytatás és vége.;

Elnöknek a közgyűlést megnyitó beszéde 
a vármegye tanítóinak egyeteméhez szólt, 
mert az abban hangsúlyozott közös célnak az 
egyéni érdek toló helyezésével való kultivá
lása valóban elviselhetőbbé tenné a tanítóság 
anyagi helyzetét, s ez által magasztos hiva- 
:ásukból folyólag az emberiség jólétére irá
nyuló működésűket is megkönnyttenék. Saj
nos, hogy a vármegye tanítóinak alig egy 
negyed része hallotta, tanítótól tanitótársaihoz 
intézett, manapság részükről nagyon is meg
szívlelendő szózatot.

Napirend szerint Lengyel József, egve- 
sületi főjegyző olvasta fel az egyesület elnök
ségének és választmányának két év alatt ki
fejtett tevékenységéről-, a nyíregyházi és 
kisvárdai járáskor s annak kebelében működő 
Önsegélyző-egyesületek igazán egymással ve
télkedő eredményes működéséről szóló tar
talmas jelentését. Ebből mindenki meggyőződ
hetett, hogy az egyesület ólén álló elnök ez 
utóbbi két óv alatt is méltó vezetőtársakra 
talált Kubacska István nyíregyházi és Balog 
János kisvárdai járáskörök elnökeiben, kik 
Mándokon, Demecserben, Nagykállóban és Uj- 
fehértón tartott járásköri vándorgyűlésekkel, 
nemcsak a tanítók, de a tanítók körén kívül 
álló egyénekben is feltudták a nevelés-okta
tásügy iránti érdeklődést kelteni.

Eközben elnök tudomására hozza a köz
gyűlésnek, miszerint báró Feilitzsch Berthold 
főispán ur Öméltósága és Dr. Wilt György 
kir. tanfelügyelő ur 60—60 koronával az ala
pitó tagok sorába léptek.

Majd következett Dr. Jósa András vár
megyénk közszeretetben álló tudós főorvosá
nak régészeti előadása, ki a korszakok fejlő
désének időrendjét, gazdag tapasztalatai alap
ján — hivatkozással az általa gyűjtött s a 
vármegyei múzeumban két év előtt a tanítók
nak bemutatott régiségekre — meggyőző 
érvekkel bizonyította. Tudományos fejtegetó- 

j seivel a hallgatóság osztatlan érdeklődését és 
i figyelmét mindvégig lekötötte, miért is a köz

gyűlés az előadónak lelkes éljenzések között 
jegyzőkönyvileg hálás köszönetét nyilvánította

Most Kubacska István tartotta emlék- 
beszédét néhai Pazár István nyíregyházi igaz

it ányzóban találjuk, cselt vetve hangos vi
tatkozással Simeon ur ellen . . .

A kupaktanácsot a csontváz gigerli ve
zeti, olykor-olykor átadva a szót dicső col- 
legájának.

De im nyílik az ajtó és megjelenik rajta 
a cselvetós tárgya, vagy jobban mondva 
személye. Mindegyik mond neki egy-kót jó 
szót . . ,

— No hallod, a hogy ez a ruha áll . . .
— A nyakkendőd gyönyörű szép . . ,
— Ez az óralánc ? !
— Tényleg olyan elegáns, mintha ép e 

pillanatban készülne a szaharai császár lá
togatására ! (Bizony jobban tenné, ha el
menne meglátogatni és megvigasztalni sze
gény, bús Jakabot, kinek kedves őrangyala 
csak a napokban detronizálta önmagát)

Folyik a diskurzus nagyban . . .
Alig vehetünk ki egy-ogy pár szót a 

beszélgetésből . . .
— Ugyan kérlek . . .
— Ne bolondozz már no . . ,
— Hahahaha! . , . Hát nem ismertek 

még ! . . . Amit én egyszer kimondtam, an
nak úgy kell lennie és punktum! . . . Nem 
táncolok ; nincs rá eset ! . . .  de már, hogy 
táncolnék, én a tánc, a párbaj . . .

Ebben a pillanatban — rossz nyelvek 
állítása szerint, megbeszélés folytán — beront 
egy ifjú ur, éspedig egyenesen neki Simeon 
urnák.

— Uraim, barátaim ! . . . Rettenetes!
— Mi az, mi az ? hangzik minden ol

dalról . . .
— Alig merem mondani . . . Szidikót 

megsértették . . .
— Ki volt a gazember? ! . . . — dörgi 

Simeon ur — Megölöm . . . megölöm !
— De hisz ön a párbajellenes mozga

lomnak az elnöke — veti oda félválról az 
egyik.

— Az is vagyok ! . . . de férfi is va
gyok! . . .

A halálba rohanna a szép Szidikéórt; 
szereti nagyon, majd megbolondul utána, ha
bár ő a nösülós elleni mozgalomnak szintén 
az éltető szelleme, a vezére . . .

Ah! hát ő is szerelmes ? . . . Biz’ úgy 
van a’! Ugyan kigondolta volna ?

— Tudod mit csinálj barátom — taná
csolja Simeonnak egy hosszú hajú, borotvált 
képű, művésznek látszó, hórihorgas úriember. 
— Táncoltasd meg a szép kiasszonyt, aztán 
vívj meg a gazemberrel, szúrd ki a szemét,

harapd le az orrát, üsd le a fejét. Ez lesz 
aztán a fényes elégtétel . . . Csapj föl no!

. . . Dikció után reméljük, hogy nem 
fog táncolni . . . dej’szen . . . avagy ?!

— Várjunk csak urak, várjunk . . . 
Beálltok-e a táncellenes mozgalomba ? !

— Éljen a táncellenes mozgalom ! ! — 
dörgi a füsttel telitett dohányzó minden egyes 
tagja, alig elrejthető kaján mosolylyal . . .

— Nos hát akkor, ‘mivel én férfi va
gyok — szónokol hevesen Zumbulszky ur, 
— megyek es táncolok . . . Megyek, me
gyek de csak azért, mert ón férfi vagyok...

j Es megy . . .
. . . Szörny zavarban van az öreg . . . 

mélyen meghajl a nagy társaságtól körül
vett szép Szidikt előtt és — óh borzalom 1 — 
a szende szűz előbb mosolyogni kezd, majd 
egy pillanat múlva az egész companiáva! 
egyetemben hangos kacagásba tör ki . . - 
Most pedig a piciny piros ajkak szólásra 
nyílnak :

— De . . . megbocsásson
---  ?  ?  ?  ?
— Kedves Simon bácsi i . . . (Jaj, jaj, 

bácsi ! . . . Simeont a guta kezdi környé
kezni)

JÜPERNYŐE k a p h a t ó k

10H N  IG N Á C Z
rövid-  és divatáru üzletében,

V á r  o s h á z-p a 1 o t a.
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gató-tanitó, ezen egyesületnek egyik alapitó j 
tiltja, hosszú éveken át ügybuzgó alelnöko j 
löfött. Hogy miiyen volt a boldogult mint j 
ember, tanító, barát, egyesületi tag, igen jól | 
jellemezte szép beszédében az előadó, ezt i 
azonban a tanítók, de mindannyian jól tudjuk, 
hisz ki ne ismerte volna öt, aki úgy is mint 
tanító, úgy is mint ember, disze, büszkesége 
volt nemcsak e város, de a vármegye társa
dalmának és tanitókarának egyaránt. A köz
gyűlés Pazár István halála fölötti őszinte mély 
részvétének jegyzőkönyvileg adott kifejezést, 
emlékét érdemeinek elismerése mellett jegyző- 
künyvbe iktatni rendelte. Mely határozatról 
a boldogult legidősebb fia, Pazár Zoltán járás- 
bíró kivonaton lesz értesítendő.

Ezután Mácsánszky Lajos nyíregyházi i 
tanító a gyümölcsészet köréből tartott elő- ; 
adast. E valóban gyakorlati kortószro valló 
érdekes, különösen a gyümölcsfa tenyésztőkre 
nagv haszonnal járó szabad előadás folyamán 
a különböző fajú gyümölcsfák tenyésztésére 
alkalmas talajminőségröl, a fák ültetéséről, 
mi módoni neveléséről, a törpe és magas 
törzsű fák koronájának alakításáról, a kárté
kony rovarok és férgek elleni védekezésről 
előadottakat különösen a tanító urak vannak 
hivatva a nép körében terjeszteni. Éppen 
azért elismerésre méltó az egyesület elnöké
nek azon intézkedése, hógy ily összejövetelek 
alkalmával közgazdaságunk egyik leghaszno
sabb és nem eléggé okszerűen kihasznált 
agának fejlesztésére irányítja azok figyelmét, 
kik ebben a tekintetben mint közvetítők leg
többet tehetnek. A közgyűlés hálás elismerés
sel is adózott Mácsánszky Lajos ügybuzgósá- 
gaért, hogy ez irányban szerzett tapasztalatait 
a közjó előmozdítására ily módon is érvé
nyesíteni törekszik.

Következett a biráló-bizottság jelentése, 
meiyszerint ezen időszerű pályakórdésre: 
„Mennyiben folyhat be a tanító községe anyagi 
helyzetének javítására?* csak egy pálya
munka érkezett be, mely a kitűzött feltéte
leknek csak részben felelvén meg, közgyűlés 
a .bírálók véleményét elfogadva, a munka 
-zerzójót dicsérettel jutalmazta s ugyan e té
telt 50 korona jutalommal jövő évre újból 
kitűzni határozta.

Az egyesület pénztár állapotáról elő
terjesztett jelentés szerint a rendes tagok száma 
166, kiktől 322 korona tagsági dij folyt be s 
e címen követelésben van 1228 korona. Kész
pénz vagyon 999 kor. 89 fillér, mely takarék- 
pénztárban van elhelyezve. A tetemes tagdíj 
hátrányokra nézve az elnökség megbízást

— . . .  hiszen maga . . . hahaha . . . 
a táncellenes . . . ha . . . (Végre — kosa
rat kapott!)

Plútó országában keresvo-kereshetsz ha- 
lott-halaványabb alakot a mi Zumbulszky 
utódunknál . . .

Kitámolyog a zűrzavarból és mint a 
puszták királya „megrázza hatalmas üstökét14 
elorditja magát :

— „Meg verek valakit, vagy ongom
valaki !“

Ezután végig vágódik az udvaron —
elalszik . . ,

Nem törődik vele senki sem . . . Pe
dig a kakas már kukorékol . , . Éjjeli 3 
óra, de még „harsog a zene, még perdül a 
tánc*, még hullnak a bókok, még cuppan- 
nak a csókok — nyíltan és titokban egy
aránt . , .

. . . Négy óra . . .  a vig társaság las- 
san-lassan oszladozni kezd . . .  és Simeon ur 
még most sem ébred . . .

Horkol kegyetlenül, valósággal művész 
a fürószelósben . . . dr. Jüttner kis Miska 
hozzá e tekintetben . . .

No de hadd aludjon ! . . . Szép álmokat 
le jó öreg, te vén Simeon ! !

„ S Z A B O L C S "

nyert, hogy azoknak 1906. év folyamán tör
vényes utón való behajtása iránt intézkedjék.

A budapesti Ferencz-József Tanitók-Há- 
zában létesítendő Szabolcsvármegyei Tanító- 
egyesület szobája 4000 koronás alapítványá
nak törlesztésére a gyűjtés, mint az e tárgyra 
vonatkozó előterjesztésből kitűnt, 1900. évben 
vette kezdetét s ma már abból 3000 korona 
befizettetett. Valóban ily rövid idő alatt tár
sadalmi utón összehozni 3000 koronát, fényes 
tanúbizonysága annak, hogy a tanítók egymást 
megértve, összetartva; közügyeik fejlesztése 
érdekében lelkesedéssel buzgólkodva nagy 
dolgokat tehetnek. Hálás elismeréssel adózott 
az e tárgyra vonatkozó elnöki előterjesztés 
Szabolcsvármegye törvényhatóságának, Nyír
egyháza város és a vármegye pénzintézetei 
igazgatóságának, kik nagyobb összoggel járul
tak ezen alapítvány törlesztéséhez és Bogár 
Lajos városi főjegyzőnek, ki mint ezen egye
sület rendes és tiszteletbeli tagja óvről-évre 
meghozza áldozatát, hogy mielőbb befizetve 
legyen a 4000 korona s az egyesülőt szaba
don rendelkezzék szobájával. A közgyűlés 
örömmel vetto tudomásul az elnökségnek ez 
ügyben kifejtett eredményes buzgólkodását, 
megbízván egyszersmind azzal, hogy az 
„Eötvös-alap* jótéteményeiért ez évben pá
lyázó ifjak kérvényeit a választmány javas
lata alapján pártolólag terjessze az osztó
bizottsághoz.

Ezekután a közgyűlés tisztviselők, vá
lasztmányi tagok és képviselők megválasztását 
eszközölte.

Elnökül egyhangú lelkesedéssel ismét 
Orsovszky Gyula, alelnökökül Bacskay István 
és Stoffan Lajos, ügyészül Dr. Proli Gyula 
választattak meg. Titkos szavazás utján szó
többséggel főjegyző lett Ozvald József, al
jegyzők Pataky Lajos és Stoll Ernő, pónztár- 
nok Schmitzer Ágoston, könytárnok Varga 
György. Választmányi tagok lettek helyből 
Szabó Endre, Ruhmann Andor, Lengyol József, 
Mácsánszky Lajos; vidékről Bán Lajos, Szabó 
Antal, Dömötör Forencz, Délczeg Sándor, 
Szabó Gyula, Nánásy Gyula; póttagok Ródl 
Ferencz, Varga János, Józan József és Hat
vani József.

Az egyesületi tagok számarányához ké
pest a magyarországi tanítók országos bizott
ságába képviselőkul 3 évre Orsovszky Gyula, 
Bacskay István és Délczeg Sándor választat
tak meg. Az Eötvös-alap osztó-bizottságának 
ez óv augusztus hóban tartandó közgyűlésére 
pedig az egyesület elnöke küldetett ki.

Az 1907. évben tartandó rendes köz
gyűlés helyének és idejének megállapításá
val, valamint a pályakórdós és vitatótelok 
kitűzésével a választmány bízatott meg.

Végül indítvány folytán elhatároztatott: 
intézkedjék az elnökség minélelőbb az iránt, 
hogy a tagokat érdeklő közlemények minden
kor az egyesület hivatalos lapjában közöltes
senek s ez a helyi lapok közül az legyen, 
melyre a tagok kedvezményesebb áron elő
fizethetnek, E megbízatás eredményéről annak
idején a tagok kiórtesitendők legyenek.

így folyt le a szabolcsvármegyei tanitók 
ez évi nagygyűlése, melyre ha visszatekin
tünk, jóleső örömmel konstatálhatjuk, hogy 
e vármegye népoktatásügye oly emberekre 
van bízva, kik bár különböző jellegű iskolák
ban működnek, de egy cél lelkesíti őket: 
vallás-erkölcsös alapon hazafias szellemben 
nevelni és oktatni az ifjúságot. Hogy o ma
gasztos céljukat elérhessék, közérdekeiket 
istápolhassák ; egymást megértve, a testvéri 
szerotet érzelmeitől áthatva egyesületi műkö
désükkel mintegy azt igazolják, hogy ügyeik 
intézésében folytatott tárgyalásaikat — tisz
teletben tartva a többség véleményét — ön
állóan is tudják intézni. A két évi eredmény, 
melyről ezen közgyűlésükön nyilvánosan el
számoltak, az ott jelen volt hatóságok képvi
selőinek igényeit is teljes mértékben kielé
gíthették. . . . .  s.

Le a dualizmusos cimjelzéssel!
Sokan a hazafiak, s még a függgetlen- 

sógi pártiak közül is, úgy megszokták a dua
lizmust és germanizmust, hogy fel se tűnik 
nekik, miszerint cimjelzósükben saját maguk 
is az Ausztriával való dologi állami kapcsolat 
jellegét használják, saját maguk is germani- 
zálnak s ezzel tüntetnek önálló államiságunk 
ellen.

Tudjuk, hogy nyelvében él a nemzet, 
de arra, hogy a magyar nyelv uralmát elő
segítsük, már nem fordítunk gondot, hisz — 
mellesleg megemlítve — hazafias irányú köz
művelődési egyleteink is elzüllenek, mert azt 
nyomorult egy-kót korona évi dijat százezrek 
helyett csak néhányan fizetik.

No de nem erről akarok beszélni, hanem 
arról a valóságos hazafias szégyenről, hogy 
Magyarhonban aki cimjelzéses levélpapírt, bo
rítékot vagy cimtáblát használ (iparos, keres
kedő, ügyvéd, mérnök sat.), az kettős cim- 
jelzóst használ, t. i. fele magyart és fele 
németet.

Mintha a magyar nyelv oly jogosulatlan 
s barbár lenne, hogy a magyar cimjelzés 
mellé még szükséges lenne címünket németül 
is kitenni, mintha a civilizált európai (német) 
nyelvvel tolmácsolni akarnánk, miszerint mi 
csak egy nyelvileg fólbarbár és közjogilag 
önállótlan néptörzs vagyunk, a német nyelvű 
Ausztria árnyékában.

Értem, hogy osztrák és külföldi össze
köttetéseinkben indokolva van, hogy németül 
is körülírjuk címzésünket, nem is mondom, 
hogy ezt no tegye az, a kinek szükséges, 
hanem kifogásolom, mert nem lehet eléggé 
kárhoztatni azt, hogy fele magyar, fele német 
legyen a címzésnek.

Legyen hát a cim nagybetűkkel — felül 
a teljes sort betöltve — egészen magyarul, 
szám, valamint a cim alatt balról szoktuk a 
postatakarékpénztár, klering, bankzsíró vagy 
távbeszélő számot tenni kis betűkkel: éppen

tegyük ezután ezzel szemben jobbról a 
nagybetűs magyar cimjelzés alá a németet.

Például:

NEMBÁNOMDI PATÓ PÁL ÜGYVÉD
Piripócs, I., Faluvég-utca 10.

Telefon 1848 szám.
Bankzsíró 1904 XI. 18 szám. 
K lering 1904. XII. 13. szám. 
P ostatakarék  1905. I. 26. szám.

Paul Pató Advocat
PIRIPÓCS (U ngarr) 
I. Faluvég-gasse 10.

Ezzel a formával kiküszöböltnek jelent
kezik a dualizmus jellege címzésünkön, ki- 
domborittatik önálló magyar államiságunk és 
a jobbról levő szerény alsóhelyen a céget 
németül is jelezheti az, a kinek erre szük
sége van.

E dolog magában véve kicsinységnek 
látszik, tényleg azonban nagy érzéketlensé
günkre vall, hogy eddig is magunkat cimjel- 
zósünkben nem közjogi önállóságunkban tün
tettük ki, hanem a külföld előtt magunk 
dokumentáltuk fele magyar fele német vol
tunkat, mintha csak az egységes „osztrák 
birodalomnak* volnánk fele alkatrésze.

Veöreös Jenő, 
ügyvéd.

A mentői intézmény szervezé
séről.

— Levél a szerkesztőhöz. —
E lap legutóbbi számában „Egy előfizető" 

a mentői intézmény szervezéséről és annak 
létesítése elé gördülő akadályokról irt. Kitű
nik a közleményből, hogy azt a legnagyobb 
jóakarattal irta meg a cikk Írója, de az is ki
világlik azonban belőle, hogy a viszonyokról 
nincs tájékozódva eléggé.

A szükségesség kimutatására vonatkozó 
fejtegetéseit magam is elfogadom. Azt is el-

Legnagyobb választék! |  goldstein j . Sándor
níT =  női- és férfi-divat üzletében  —
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hiszem, hogy nem kell külön személyzetet 
kitanitani a mentői teendőkre, mivel a tűzol
tók azt is ellátják majd, de az is bizonyos, 
hogy a tűzoltók helyiségét átalakítani, hord- 
ágyakat és gyógyszereket beszerezni kény
telen lesz a város. Nem szabad azonban szem 
elöl téveszteni, hogy csak az első óv jár na
gyobb költséggel, mivel a többi években 
csupán a gyógyszerek pótlására kell 100—100 
kor. körüli összeget számítani, Ami a tűzoltói 
órhelyisóget illeti, azt a mentői szolgálat be
vezetése nélkül is rövidesen ki kell bóviteni, 
mivel az nem felel meg rendeltetésének. Az 
őrség száma fel van emelve. Az éjjeli sze
mélyzet csak úgy tud lefeküdni, hogy az 
ágyakat egymásra teszi. Ez egészségtelen 
és nem méltó egy közel 35000 lelket szám
láló városhoz. Ha magánvállalat nyújtana ilyen 
fekhelyet a munkásainak, azt már a rendőr
főkapitány rég betiltotta volna.

Áttérek most már arra a vádra, hogy 
a vezetőség nem karolta fel a létesítést. Saját 
tapasztalatomból mondhatom, hogy ez nem 
áll. Mintegy három óv óta képezi tanácsko
zás tárgyát a mentőszolgálat bevezetése. Báró 
Feilitzsch Bertliold főispán nemcsak erkölcsi 
tekintetben ígérte meg pártfogását, hanem 
indítványára a Szabolcsvármegyei Veres- 
kereszt Egylet évente bizonyos összeget félre 
is rak e célra. Májerszky Béla polgármester 
pedig lelkesültsóggel karolta fel az eszmét 
és buzgósággal vezeti a szervezés munkáját. 
Dr. Konthy Gyulára nézve csak annyit mon
dok, hogy ő a tett embere.

Azt is felemlíthetem, hogy a szervező
bizottság az említett cikk megjelenése, sőt 
Virosztek dr. előadásának megtartása előtt, 
több építészt kórt fel az átalakítási munkála
tok kiszámítására, akik azt — tekintve a ne
mes célt — ingyen vállalták magukra. A be
szerzendő kötszerek és más kellékek szállítása 
ügyében ajántattételre szólittattak fel a gyá
rosok illetve kereskedők. Azt azonban ne 
vegyük rossz néven, hogy a szervezők nem 
hirtelenkedik el a dolgot.

A helyzet értesülésem szerint azonban 
oda fejlődött, hogy egy pár hót alatt a pol
gármester kész tervvel és minden aprólékos 
dologra kiterjeszkedö költségvetéssel fog a 
nyilvánosság elé lépni. A nagy közönségen 
tehát a sor, a pártfogók közzé való belépés 
és önkéntes adományozás megajánlása tekin
tetében. Én bízom benne, hogy a létesítés 
összegét társadalmi utón is össze lehet hozni 
és a képviseletre csakis az évi fenntartás 
költsége háramlik.

Egyelőre csak ennyit a tárgyról.
B ennfentes.

tízabolesvármegje a kormány 
ellen.

Folyó lio 1 2 -én szokatlanul népes 
gyűlése volt a várm egyének. Csaknem m in
den bizottsági tag jelen volt, mivel min
denki részt akart venni a tiltakozás kife
jezésében. A szom szédos m egyékből is 
sokan rándultak át a nevezetes napra.

Báró Feilitsch Bertliold  főispán elnö
költ. Hosszú megnyitó, és a tetszés m eg
nyilatkozása által gyakran megszakított 
beszédében kifejtette, hogy lemondott, és 
azt vissza nem vonja. Nem fogja ugyan  
szorgalmazni az elintézést, de biztosit ar
ról mindenkit, hogy jövőben is mindig 
nemcsak megtartója, de hű őre is lesz a 
fennálló törvényeknek, azok rendelkezéseit 
tartja irányadónak s azoktól semmi körül
mények között el nem tér. Híven kitart 
az alkotmány mellett, és ha netán a kor
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mány olyan rendelkezéseket tenne, ame
lyek arra sérelmesek volnának, azokat 
végre nem hajtja, inkább megvállik állá
sától. Kéri azonban a bizottsági tagokat, 
legyenek tekintettel a véghetetlenül nehéz 
helyzetre, ne engedjék magukat a pillanat 
szeszélyei által esetleges törvénytelensé
gekre ragadni. Amit tesznek tegyék m eg
fontolva, és a fennálló törvények rendel
kezéseinek megfelelőleg. (Viharos éljenzés).

M ik e c z  D e z s ő  főjegyző azután felol
vasta József Ágost köszönő iratát. (M eg
őrzését elrendelték). Jelentette továbbá 
Fehérváry, Kristóffy, Lukács, Vörös és 
György ministerek leiratokban értesítet
ték a várm egyét kinevezésükről. Csak úgy 
zúgott a terem az abcugolastól, és a je len 
levők kimondták, hogy Bory Béla indít
ványával kapcsolatban fogják tárgyalni 
azokat.

S z ik s z a y  P á l  alispán méltatta ezt kö- 
vetöleg a varmegyék ellenállásában rejlő 
óserőt. Kívánatosnak tartotta hogy mint 
eddig, úgy a mostani vészes időkben is 
ott legyen Szabolcsm egyeaz elsők között, 
akik védbástyái voltak és szükség esetén  
lesznek az alkotmánynak. Volt idő ami
kor karddal, máskor pedig a törvény- 
könyvvel lépett a küzdés terére a vár
megye, de büszkén mondhatja, hogy m in
dig és készséggel tette azt, valahányszor 
annak szüksége fennforgóit. Most is ne
héz időket élünk, most is sötét fellegek  
tornyosulnak hazánk egén, kell tehát, hogy 
Szabolcsvárm egye közönsége megmutassa, 
hogy dicső elődeinek nyomdokát követi, 
és hogy szem ei előtt a haza m egvédése, 
annak boldoggá tétele lebeg. (Percekig  
tartó éljenzés).

Mikecz Dezső  főjegyző felolvasta Bory 
Béla és társai által benyújtott és a ha
zafias aggodalmat híven kifejező 4 olda
las indítványt, amely a következő főbb 
pontokat foglalta magába. 1 . A Fehér
váry kormány törvényellenesnek m ondas
sák ki. 2. Tagadja m eg a várm egye úgy 
a vér-, mint a pénzadót és utasítsa a 

; tisztviselőket a sorozási és adóbeszoljiál- 
tatási teendők el nem látására. 3. Mondja 
ki a közgyűlés, hogy a kormány részéről 
esetleg zaklatott tisztviselőknek erkölcsi 
elégtételt ad, javadalmukat még pótadó 
kivetésével is biztosítja. A terjedelmes in
dokolást nagy tetszéssel fogadták.

Bory Béla  szóbelileg is megindokolta 
előterjesztését. Főleg azzal érvelt, hogy 
féléve a koalíció többségre jutásának, m égis 
a kormányalakításra nem nyert megbíza
tást. A haldokló szabadelvű pártból nevez
tetett ki Fehérváry és társai (sokáig tartó 
abcugolás). Alakított is egy olyan kor
mányt, amelyet a saját pártja is m egtaga
dott. Sajnálattal látja, hogy amidőn a ma
gyar nemzet fátyolt borított a múltra, 
akadnak olyanok, akik feltépik a behegedt 
sebeket és eszébe juttatják a múltat. A ház 
elnapolása az alkotmányt sérti. Lehetet
lenné tette ugyan a kormány azt, hogy* 
ott támadják, de a vármegyéknek a kezé
ből nem tudta a fegyvert kicsavarni. Nem  
volt neki elég az országgyűlés és főrendi
ház bizalmatlansági nyilatkozata, a vár

m egyéket is provokálja. Kövesse tehát 
mindenki a haza iránti kötelességét (Éljen
zés) és elfogadásra ajánlja az indítványt.

S z u n y o g h y  B e r t a l a n  osztja teljes egé
szében a Bory érvelését, Szükségesnek 
tartja azonban egy bizottság kiküldését, 
amely segítségére legyen a tisztviselőknek 
a netiéz napokban és ellenőrizze azt. hogy 
a kormány nem intéz-e törvénytelen ren
deleteket hozzájuk. Javaslatba hozta a kö
vetkezőket : gróf Dessewffy Aurél, gróf 
Dessewffy Dénes, gróf Dessewffy Béla, 
gróf Forgách László, gróf Pongrácz Jenő, 
gróf YTay Adám. gróf Y7ay Gábor, gróf 
Vay Tibor, Bory Béla Ferenczy Bertalan, 
Görömbey Péter, Petrovics Gyula, Szabó 
Miklós, Aleskó László, Xáilay Albert, Kallay 
Tamás, M ezóssy Gusztáv, Somogyi Gyula, 
Uray Miklós, Hrabovszky Guidó, Kállay 
Lipót, Farkas Balázs, Nánásy István. Me- 
zössy Béla, Szunyoghy Bertalan. Gencsy 
Albert. Kornis Ferencz, Oláh József, Bor
bély Gáspár, Haas Ignác, Lipthav Béla, 
Okolicsányi Lajos. Propper Sámuei, Bo- 
gáthy József, Bieuer Lajos, Darvas István, 
Blau Pál, Veres Ferencz. Váradv István, 
Szabó Balázs, Tóth György, Moravek Gusz
táv, Okolicsányi Lajos. Szikszay Pál, Mi
kecz Dezső, Fehér Imre, Péchy Gyula. 
Májerszky Béla és a fószolgabirákat.

Okolicsányi Zoltán  hosszabb beszé
det tartott, am ely lényegében a Borvéval 
egyezett. Indítványt tett arra is, hogy a 
várm egye mondja ki. hogy tisztviselőitől 
megvárja, hogy felfüggesztés esetén is 
teljesitik esküjükhöz híven kötelességüket. 
Kérte annak is a kimondását, hogy ha 
a kormány m egsem m isítené a m egye ha
tározatát, azt előre törvénytelennek nyil
vánítsák.

Az alispán és MezÖssy Béla  válaszol
tak Okolicsányinak. Kifejtették, hogy nem 
tartják szükségesnek az általa javaslatba 
hozottakat, mivel a 40  tagú bizottságnak 
lesz az a kötelessége, hogy a törvényte
lenségek előfordulását megakadályozza. 
Általuk összehívandó lesz a közgyűlés, 
ha az Okolicsányi által felhozott esetek 
bármelyike előfordul és akkor egyenesen  
a tárgyról fog szólani a meghozandó ha
tározat.

Ezek után elfogadottnak jelentették 
ki az állandó választmány javaslatát, 
amely lényegében m egegyezik a Bory 
Béla indítványával, úgyszintén a Szu
nyoghy által javaslatba hozott bizottsá
got is.

Az alispán  emelkedett végül szólásra 
és igazán szép beszédben mondott kö
szönetét a törvényhatóságnak, a tisztvi
selők iránt tanúsított bizalomért. Megkö
szönte, hogy javada .ázásukat is minden 
eshetőségre biztosítja*:. ígéri, hogy hig
gadtsággal fogják ezután is ellátni teen
dőiket, de a törvénytől egy hajszálnyira 
sem térnek el soha. Isten áldását kérte 
befejezésül a sokat hányatott Magyar ha
zára. (Éljen.)

Még egy pár kisebb fontosságú tárgy 
elintézése után végett ért a közgyűlés.

____ __________ 1905. julius 15.
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Kinevezések- A vallás és közoktatásügyi 

minister Kozák Istvánt, a helybeli főgimnázium 
}!. rajztanárát, ugyanide rendes tanárrá ki
nevezte. — A helybeli kir. törvényszék elnöke 
Timári Imre, v. cs, és kir. őrmestert, a nagy- 
kallói járásbírósághoz szolgává nevezte ki.

Áthelyezés. Az igazságügyminister Dankó 
Pált, a helybeli fogház felügyelőjét, a Csík
szeredái kir. törvényszék fogházához he
lyezte át.

Kilépés a szabadelvüpártból. A Szabolcs 
vármegyei szabadelvüpárt oszlopos tagjai 
egymásután lépnek ki. Legutóbb dr. Bod
nár István a nyíregyházi járáskor alelnöke, 
boüáti Bogáthy József, a nyírbátori, csoport 
elnöke és Erős György lépett ki. Értesülé
sünk szerint, példájukat sokan fogják kö
vetni.

Halálozás. Ismét fekete lobogó lengett a 
városháza erkélyén. Meghalt Kovács Ferenc, 
városunk házipénztárosa. Ez a gyászhir mind
nyájunkat megdöbbentett. Kovács Ferencz 
tryöngód férj, szerető apa, kedves rokon, 
minta hivatalnok volt; aki előzékeny, méltá
nyos tudott lenni mindenkivel szemben, külö
nösen tisztviselő társainak, a városi alantasok
nak úgy szivén viselte minden ügyebaját, 
hogy hozzá mindenki bizalommal folyamodott, 
mint jó apához. Egy ilyen nemesen gondol
kodó ember elvesztése mindnyájunkra nagy 
csapás. Temetése őszinte, nagv részvét mellett 
folyt le. A sírnál Oltványi Ödön tanácsos, 
szívhez szóló beszéddel ,bucsuzott el a meg
boldogulttól. A család következő gyászjelen
tést adta k i: Alólirottak a kiterjedt rokon
ság nevében is mély fájdalomtól lesújtott 
szívvel tudatják a legjobb férjnek, szerető 
apának, nagyapának, vönek és apósnak Ko
vács Ferenc városi házi pénztáros, egyház és 
fögimnáziumi tanácsosnak, hosszas szenvedés 
után életének 63-ik, boldog házasságának 
38-ik évében 1905. évijulius hó 11-ik napján 
délután 5 órakor történt elhalálozását. A ked
ves halott hűit tetemei a folyó 1905. évijulius 
hó 13-án délután Sorakor fognak az ág. hitv. 
ev. egyház szertartása szerint a Virág-utcza 
12-ik sz. gyászházból a vasúti sirkertbe örök 
nyugalomba helyeztetni. Nyíregyháza, 1905. 
évi julius hó 12-én. Áldás és béke porai felett! 
Özv. Rottaridesz Sáinuelné anyós. Paulay 
Zoltán, Paulay Tibor, Kovács Lili, Kovács 
Menczi, Jánószky Béla unokái. Paulay József 
veje. Kovács Bélánó szül. Klosse Mariette 
menye. Özv. Kovács Ferenczné szül. Rottari
desz Róza felesége. Jolán férj. Paula}' Józsefné. 
Béla, Károly, Margit, Jenő, Irén gyermekei.

A városi tisztviselők szintén kiadták a 
következő gyászjelentést: Nyíregyháza város 
tisztikara fájdalmas részvéttel tudatja, hogy 
szeretett kartársa Kovács Ferencz városi házi- 
pénztáros, folyó hó 11 -én este 5 órakor hosszas 
szenvedés után elhalt. A megboldogultnak 
hült tetemei folyó hó 13-án délután 5 órakor, 
a virág utczai 12. sz. halottas háztól, a vasuti- 
sirkertben fognak az anyaföldnek átadatni. 
Nyíregyháza, 1905. julius 12. A mily áldásos 
volt működése, legyeu oly áldott emléke!

Katonai szemle. Kedden városunkba érezett 
Bucherman Ede hadtestparancsnok és szemlét 
tartott a 14-ik huszárezred felett.

Tanítók kegyelete. A szabolcsvármegyei 
tanítóegyesület i. hó 3-án tartott közgyűlése 
alkalmával rendezett közebéden egybegyült 
tanítók és tanítónők, az elnök lelkes és buz
dító felhívása folytán a Magyarországi taní
tók országos bizottsága halhatatlan érdemű 
t ő elnökének, a tanítóság ügyét szivén vi
selt bölcs vezérének, boldogult Lakits Vendel 
budapesti igazgató-tanitó emléke megörökíté
sére, összesen 27 kor. 50 fillért adományoz
tak igy az egyesület pénztárából e célra 
kiutalt összeggel 50 korona küldetett annak 
ömlőké megőrzéséért, ki a tanítói közszellem 
felébresztésére s tanítói nemes önérzet foko
zására szentelte egész életét. — Tanítóink e 
tettükkel azt igazolják, hogy ól szivükben a 
kálinak, a kegyeletnek, a tiszteletnek igaz 
érzelme.

Táncmulatság és műkedvelői szinielöadás.
-á „Nyíregyházi Iparos Ifjúság Önképzö Egy
lete*, folyó hó 15-én, azaz ma szombaton, a 
'fúrás Lajos vendéglőjének kerthelyisógében, 
fuB, szavalat-, műkedvelői szinielöadással
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egybekötött zártkörű, nyári táncmulatságot 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépdi-dij 
személyenként 1 korona 20 fillér. Felülfize- 
tések köszönettel fogadtatnak. — Miisor:
1. „A mama kedvence* ; monológ, előadja : 
Kazimir Károly. 2. „Couplók*; énekli: Mu
rányi Géza. 3. „Az utolsó sor* ; Várady An
taltól, szavalja: Pivnyik Erzsiké. 4. „Fuzsitus 
muzsikus*; monológ, előadja: Trendl Károly. 
5. „Népdalok*; énekli: Krecsáh János, cim
balmon kíséri: Varga György. 6. „Megjöttek 
a huszárok.* Vígjáték 1 felvonásban. Ját
szanak benne: Pivnyik Erzsiké, Karikó Hona, 
Trendl Károly, Dudás Mihály, Suhanecz Jenő 
és Kazimir Károly. — Az előadás iránt, nagy 
érdeklődés mutatkozik, ebből kifolyólag előre 
is jelezhetjük, hogy úgy az anyagi-, mint az 
erkölcsi siker teljesen biztosítva van.

Földrengés. Hétfőn d. e. 11 és 12 óra kö 
zött többen észrevették városunkban, hogy 
felfüggesztett lámpák és más hozzá hasonló 
ingó tárgyak lengésbejöttek. Kétkedve fogad
ták a hirt azok, akik nem vették észre. Más
nap azonban megerősítette az észleletét az, 
hogy a fővárosi lapok szerint az ógyalai és 
a budapesti földrengést jelző intézetek készü
lékei is feljegyezték azt, és hogy az ottani 
megfigyelés ideje körülbelül össze esik az 
itteni észlelettel.

Színi előadás. A városi színházban, e hó
16-án, a nyíregyházi műkedvelő ifjúság elő
adja a Gyimesi vadvirágot. Védnökül Rónay 
Jenőt sikerült megnyerniük. Szép érdeklődés 
mutatkozik az estély iránt.

Küzdelem az életért. Sztahura János a 
felföldről került Nyíregyházára, és itt eddig 
is sok kellemetlenséget okozott. Iszákos ember 
lőttére folyton fenyegette a családtagjai és 
a szomszédok életét. Legutóbb Filcsik Pál 
örhalmi kortségi mezőőrt támadta meg egy 
kapával, aki a kezében levő bottal védeke
zett ellene. A kerülő betegségből kelt fel, és 
csak hosszas viaskodás után tudta az ittas 
ember kezéből kiütni a kapát. Sztahura Fil
csik lábaihoz esett, melyeket hirtelen átölelt, 
és a kirántott késsel a szerencsétlen ember 
bal lábában levő főereket és izmokat átvágta. 
Mindez nem volt elég, mert ezután a mezőőr 
feleségét és felnőtt leányát akarta lemészá
rolni, akik elmenekültek és a vérében fet- 
rengő mezőőrt ott hagyták. A tettesnek nem 
volt oka a mezőőrre haragudni, és csapán 
vérengző természete késztethette a mezőőr 
megtámadására. Ezt bizonyítja az is, hogy 
7 —8 éves gyermekeket is megtámadott már 
az utcán. A felnőttek is folyton rettegtek 
Sztahurától. Ott hagyta áldozatát a vérengző 
ember és eltávozott, ügy látszik mássat is 
összetűzött, mert a kukoricában találták meg 
összeverve, és életveszélyes sebekkel. Filcsik 
körülbelül lábát veszti, Sztahura életben ma
radása pedig kétséges. A szomszédok jelen
tést tettek a rendőrséghez, honnan Nagy Imre 
rendőrbiztos ment ki. Az a szerencse, hogy a 
biztos értett a rögtöni segélynyújtáshoz, mert 
különben mind a két sérült elvérzett volna. 
Ennél az esetnél is kitűnik a mentői intéz
mény szervezésének szüksége.

Anyakönyvi kinevezések. A belügyminis- 
terium, a hivatalos lap hétfői száma szerint, 
a tiszabüdi anyakönyvi kerületbe Lacskovics 
Imre segódjegyzőt, a bujiba Fuhrmann Géza 
helyettes jegyzőt, az orosiba Kállay László 
sogédjegyzöt anyakönyves helyettessé ne
vezte ki.

Lekaszálták a lábát. Kovalcsik Mária, 
markot szedett a helybeli határban dolgozó 
aratóknak. Egy vigyázatlan kaszás lekaszálta 
a lába fejét.

Felvétel a posta- és táviró tiszti tanfo
lyamra. Az uj kereskedelemügyi minister el
rendelte az előzője által beszüntetett posta
tiszti tanfolyam megtartását. Amennyiben elő
fizetőink többször kérdezősködtek a tanfolyam 
megszüntetésének okáról, és az uj tanfolyam 
megnyitásának idejéről, a hirdetményt lead
juk és ajánljuk a sürgős jelentkezést, mivel 
a múlt években 2^0 jelentkező vétetett fel, 
most pedig csak 50 fog: A magyar királyi 
posta-, táviró- és távbeszélőnél betöltendő 50 
gyakornokjelölti állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. Ez állásokra az 1883. évi első tör- 

i vénycikk 14. paragrafusa értelmében azok az 
| ifjak pályázhatnak, a kik középiskolát, vagy 
! ezzel egyrangu más tanintézetet érettségi 
! vizsgával sikeresen elvégezték, tizennyolcadik
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életévüket betöltötték és magyar állampol
gárok. E föltételeken kívül a pályázók köz
ségi erkölcsi bizonyítvánnyal feddhetetlen 
előéletüket, közhatóságiorvosibizonyitvánnyal 
pedig ép és egészséges, a posta- és táviró 
szolgálatra testileg is alkalmas voltukat igazolni 
tartoznak. Továbbá azok, kik a középiskolát 
az 1904|905. tanévet megelőzőleg végezték, 
kötelesek hiteles módon azt is kimutatni, 
hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mi
vel foglalkoztak. A pályázat alá bocsátott 
állásokat a posta- és táviró vezérigazgatóság 
fogja betölteni és a fölvett gyakornok-jelöltek 
közül 40 a budapesti, 10 pedig a zágrábi 
posta- és táviró-tisztikópző tanfolyam hallga
tására fognak bocsáttatni. A sajátkezüleg irt 
és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizo
nyítványokkal fölszerelt kérvények, a már 
közszolgálatban álló felettes hatósága, a köz- 
szolgálatban nem levők pedig az illető fő
szolgabíró, illetve polgármester utján ez évi 
julius 20-ig a posta- és táviró vezérigazgató
ságnál nyújtandók be. A fölfogadott posta-és 
táviró gyakornok-jelöltek eskü helyett pótló
fogadalmat tesznek, két (2) korona napidé
ban részesülnek, és azon posta- és táviró hiva
taloknál, a hová előzetes gyakorlat szerzés 
végett beosztatnak, a következő föltételek 
mellett lépnek szolgálatba: 1. Állásukat aug.
15-ig elfoglalni tartoznak és a kijelölendő hi
vatalnál, melynek fegyelmi hatósága alatt 
állanak, köteles a posta- és táviró kezelést 
gyakorlatilag elsajátítani, és ott rendes szol
gálatot teljesíteni. 2. November 1-én saját költ
ségükön Budapestre, illetve Zágrábba helyez
tetnek át, a posta- és távirókópző tanfolyam 
hallgatására. 3. A posta- és táviró-tisztkópző 
tanfolyam tartama alatt, mint annak rendes 
hallgatói, a tanfolyami szabályzatnak minden 
tekintetben alávetik magukat, és az előirt be
iktatási dijat befizetni kötelesek. 4. Napidijaik 
élvezetében a tanfolyam ideje alatt is meg
maradnak, de ennek fejében a tanfolyam 
székhelyén levő posta- és távúró-igazgatóság 
rendelkezése szerint délelöttönkint gyakorlati 
szolgálatot teljesíteni tartoznak. 5. A kik e 
föltételeknek eleget nem tesznek, vagy akik
nek magaviseleté, avagy megbízhatósága ki
fogás alá esik, valamint azok is, akik a posta-, 
távíró- és távbeszélő-szolgálatra más okok 
miatt alkalmatlanoknak találtatnak: a szolgá
lat alól, minden további igény nélkül egy
szerűen fölmentetnek. 6. Azok viszont, akik 
a gyakorlati alkalmaztatásuk alatt teljesen be
válnak, a posta- és táviró-tisztkópző tanfo
lyam szabályszerű elvégzése és a posta- és 
távíró-tiszti alapvizsga letétele után posta- és 
távirógyakornokká neveztetnek ki, az 1893. 
évi IV. törvénycikk 11-ik paragrafusában 
megállapított segitődijjal, azaz ha felsőbb tan
intézetet végeztek évi 1000 korona, különben 
pedig évi 800 korona segitődijjal; a posta- 
ós táviró-tisztképző tanfolyam szabályzata ál
tal előirt szakvizsga sikeres letétele után pe
dig minősültséget szereznek posta- és távíró- 
tisztviselői állásokra.

Kereskedelemiigyi magyar királyi miniszter.
Marólúgot ivott. Buchnovics Erzsébet hely

beli 15 éves varróleány marólúgot ivott és 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Az Er
zsébet kórházban ápolják.

Mozgalom a magyar fürdők érdekében. A
„Szabolcs* több Ízben mutatott már rá arra 
az indokolhatatlan jelenségre, hogy hazánk
ból évente sokan mennek külföldi olyan für
dőkbe, melyekhez hasonló nálunk is van, és 
sokkal többet fizetnek, mintha Magyarorszá
gon maradnának. A Magyar Gazdaszövetség 
tehát most társadalmi utón óhajtja elérni, 
hogy a közönség a magyar fürdőket megked
velje. Egyelőre azt kérte a szövetség a keres
kedelemügyi ministertöl, hogy az országos 
statisztikai hivatallal állíttassa össze, hogy 
hány magyar ember megy óvenkint külföldi 
fürdőre és nyaralóhelyre és mekkora az összeg, 
amit a fürdőzők évenkint idegenben elkölte
nek. Az akciónak fontos része lesz a magyar 
fürdők ellátásának minél kedvezőbb megol
dása. Ez a kérdés régóta foglalkoztatja már 
a gazdaköröket.

Életunt. Simon Ilona, nyíregyházi lakos 
szobaleány megunta az életét és' gyufaolda
tot ivott. Sérülése nem súlyos.

Utmesteri iskola. A kereskedelemügy m. 
kir. minister tiz utmesteri iskolát állított föl* 
éspedig: Balassagyarmaton, Szombathelyen,
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Nyitrán, Kassán, Máramarosszigeten, Nagy
váradon, Kolozsváron, Brassón, Lúgoson és 
Pécsett. Az iskolák december hó 1-én nyíl
nak meg, s a fölvételért október hó 31-ig 
lehet folyamodni. Bővebb felvilágosítással a 
községi elöljáróságok szolgálnak.

Felakasztotta magát Molnár Petemé a 
Manda-bokorban. Korán levágták és meg
mentik az életét, de igy is olyan beteggé 
lett, hogy kórházba kellett szállítani. Tettének 
okát vonakodik megmondani.

Vasúti menetrendünk hiányossága. A m.
kir. államvasutak most érvényben levő me
netrendje a Nyíregyházáról Kassára és on
nan vissza utazókra sok tekintetben igen sé
relmes : A kassai kereskedelmi kamara már 
foglalkozott e kérdéssel és összefoglalta ész
revételeit, melyek szerint nem csak a Nyír
egyházáról Szerencsen átutazók, de a Mán- 
dok környékéről Csapon átutazókra is sérel
mes a menetrend. A kamara a következőket 
mutatta ki. 1. A régi menetrend szerint 
Poprádról délután 1*25 órakor. Iglóról dél
után 2 órakor. Eperjesről délután 2'46 óra
kor és Kassáról délután 4’05 órakor lehetett 
indulni és akkor Miskolc—Szerencsen át este 
1023 órakor Debrecenbe lehetett megérkezni. 
Az uj menetrend szerint az 1503. számú 
gyorsvonat Miskolcon, illetve Zsolcán már 
nem csatlakozik a Szerencs—Debrecen felé 
menő vonathoz, mert az 1503. sz. gyorsvo
nat este Ö 20 órakor érkezik Zsoícára, a 
Miskolc—Szerencs—Debrecen felé menő vo
natot pedig már este 6*08 órakor indítják 
Zsolcáról Szerencs felé. Ezen 12 percnyi kü
lönbség miatt a Poprádról, Iglóról, Eperjes
ről és Kassáról Debrecenbe, illetve Hajdú és 
Szabolcs vármegyékbe utazó közönség nem 
kap Zsolcán csatlakozást Szerencs — Debrecen 
felé. Kassai lakosra ez 4 óra 3 perc, pop- i 
rádi lakosra pedig 6 órai időveszteséget je
lent, mert ha poprádi ember este Debrecen
ben akar lenni, akkor már délelőtt 8‘20 óra
kor kell Poprádról indulnia, holott, ha az 
1503. számú gyorsvonat Zsolcán a 410 sz. 
vonathoz csatlakoznék, akkor a poprádi utas 
reggel 8‘20 óra helyett délután 2-37 órakor ! 
indulhatna Poprádról. Egy másik vonat in
dult Debrecenből délután 12T9 órakor és 
Szerencs—Miskolcon át este 8*09 órakor 
Kassára érkezett. Ez a vonat ma a kassai 
kamarai kerület részére értéktelenné vált, 
mert Nyíregyházáról csak 3‘44 órakor indul 
Szerencsre vonat, mely 5'20 órakor érkezik 
oda és igy csak a Nyíregyháza—Szerencs 
vonalon fekvő községeknek Budapesttel való 
összeköttetését bonyolítja le. A mostani me
netrend miatt Felsőzemplón, Ung és Bereg- 
megyék elvesztek Kassa város kereskedői
mére és iparára, mert a menetrend Miskolcot 
annyira favorizálja, hogy csak az jön Kas
sára, akinek föltétlenül dolga van. Az is 
sérelmes, hogy a 165 kilométeres utón Kassa 
és Sátoraljaújhely közötti utazás némely vo
natnál 158, másoknál 130, legjobb esetben 
pedig 150 percig tart. Ha a régi menetrend 
szerint valaki elindult Kassáról délután 12 50 
ónkor, akkor Ungvárra érkezett este 7'11 
ó.ukor, ha pedig Kassáról indult 5'26 órakor, 
akkor Ungvárra érkezett éjjel 10-31 órakor. 
Ez is sérelmes volt a közönségre, mert a 
Kassa—Ungvár közötti távolság csak 118 
kilométer és ezen úthoz 6-21, illetve 5*05 
óra kelleti, holott 118 kilométernyi utat há
rom, legfeljebb negyedfól óra alatt lehetne 
megtenni. Az uj menetrend szerint Kassa 
még rosszabb helyzetbe jutott, mert a kassai 
utas indul délben 12 órakor Kassáról és ér
kezik Ungvárra este 711 órakor, vagyis egy 
118 kilométernyi hoszu ut beutazására 711 
órára van szüksége; aki pedig délután 5 
órakor indul Kassáról csak éjjel 11 03 órakor 
érkezik Ugvárra, tehát a régi menetrenddel 
szemben ezen reláció is az utas hátrányára 
40 percnyi időveszteséget jelent. Ugyancsak 
sérelmes a menetrend az Ungvárra utazó 
közönségre, mert a reggel 7’40 órakor Bu
dapestről induló gyorsvonatot használja. Ez 
a gyorsvonat, moly Sátoraljaújhelyt délután 
1243 órakor érinti, Csapra délután 1*47 órá
kéi, Ungvárra azonban csak 4-25 órakor ér
kezik, bár Csaptól Ungvárig a távolság csak 
11 kilométer. Türhetlen állapot az ha a 
gyorsvonattal érkező utasnak délután P47 
órától 334-ig, tehát 107 percig kell Csapon 
várakoznia. A kamara javaslata tehát az,
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hogy a M. A, V, igazgatósága Kassa es Sá
toraljaújhely között oly vonatot indítson, 
mely Kassáról délelőtt 10‘30 és 11 óra kö
zött indulna és az Ujhelyröl 12-55 órakor
Csap—Bátyú—Munkács—Máraraarossziget felé
közlekedő vonathoz csatlakozzék és ennek 
kontravonatképpen legyen egy olyan vonat, 
mely Sátoraljaújhelyről délután 4'50, vagy 
5 órakor indul és Kassára esti 6—7 óra kö
zött érkeznék Felhívjuk ezen körülményre 
közigazgatási bizottságunk figyelmét és ajánl
juk a kasssai bizottsággal egyidejűleg fel- 
terjesztéssel fordulni a ministerhez.

Megmérgezte magát Buchnovics Jánosné 
helybeli lakosnö, marólúggal megmérgezte 
magát. A gyorsan alkalmazott orvosi segé'y 
megmentette az eletet.

Eltűnt. Kakuk Pálnó ibrányi lakosnö a 
Jásztelep tanyán lakik, honnan múlt hó 22-ón 
eltávozott azzal, hogy a községbe megy a 
templomba. Azóta nyoma veszett. Nincs ki
zárva a bűntett elkövetése.

Tűz. Bánszky András tanyáján kigyuladt 
egy istálló és leégett. Az összefutottak meg
akadályozták a tűznek az átharapódzását.

A telefonkezelők vizsgálatának uj rendje.
Nem csak vármegyénkben de az egész or
szágban szaporítani kell a telefonkezelőknek 
számát. A kiképzés megkönnyítése céljából 
a kereskedelemügyi minister megengedte, 
hogy a magánkezelósben lévő hivatalok sze
mélyzete a telefonkezolósre vonatkozó vizs
gát ezentúl nem csak a posta- és íávirda- 
igazgatóság székhelyén, hanem annak a hi
vatalnak a székhelyén is leteheti, ahol al
kalmazva van. Azonban akiket a vizsgálat 
ismétlésére, vagy pótvizsgálatra utasítanak, 
uj vizsgálatot csak az igazgatóság székhe
lyén tehetnek, vagy pedig kötelesek a vizs
gálatot vezető kiküldött minden költségeit 
fizetni.

Hivatalnokok figyelmébe. A Szabolcs vár
megyében lévő hivatalok is több Ízben ad
tak azon kívánságuknak kifejezést, hogy a 
portómentes levelek nagysága megfelelően 
szabályoztassók. Eddig ugyanis a portómen
tes levelek nagysága három irányban, 10, 
20, 30, illetve 5, 15, 35 centiméternél, a te- 
kercsalakuaknál pedig hosszában 30, átmé- 
röhen 15 centiméternél nagyobb nem lehe
tett. A kereskedelemügyi m. kir. minister 
rendelkezése szerint a hivatalos, portómentes 
és portóköteles levelek nagysága három 
irányban egységesen, 10, 20, 45 centiméter, 
a tekercsalakuak nagysága pedig hosszú
ságban 45, átmérőben 15 centiméter lehet. 
Ezen rendelet azonban nem érinti a portó
mentes levelezőlapra, nyomtatványra, hír
lapra, folyóiratra és magánlevélre vonatkozó 
korlátozást.

Gyakorlat. A helybeli tűzoltó egyesület, 
mint egy 40 tagja, vasárnap délután a pázsi
ton gyakorlatozott, mely után meghívta An
tal János szakaszparancsnok őket a tanyájára 
és ott nagy vendégséget csapott a tisztele
tükre. A legtöbb tűzoltó beéri a hivatás ma- 
gasztosságának hangoztatásával és igy jól- i 
esik látni olyan embereket is köztük, akik j 
nem riadnak vissza az áldozatok hozásától í 
sem. Mindjobban bizonyosodunk meg a sze
gedi versenyen való sikeres működésről.

A Károlyi és Dessewffy terek lakosai pa
naszkodnak a városi hatóság ellen amiatt, 
hogy az uj épületeket házszámokkal nem 
láttatja el. Sok zaklatásnak vannak e miatt 
kitéve az ottani lakosok a kórdezösködők ré
széről. Amidőn ezen visszás állapotot szóvá 
tesszük fölemlítjük azt is, hogy körülbelül 15 
évvel ezelőtt számoztatták be a házak és azóta I 
az egész város területén épülteket nem látta : 
el a város öntött táblákkal. Az 1900-adiki | 
népszámláláskor rá irkálták ugyan színes kré
tával az uj házakra a számokat, melyeket az 1 
idő régen megsemmisített. Felhívjuk az el
mondottakra a polgármester figyelmét.

Meglopott utas. A Nyíregyházáról Miskol- 
czon á̂  Budapestre utazók gyakran panasz
kodtak arról, hogy kisebb nagyobb értékű 
tárgyaiknak, olykor pénzüknek nyoma veszett. 
Nem tudták azonban azt, hogy elvesztették-e 
azokat, vagy ellopták tőlük. Folyó hó 11-én 
Miskolcz és Hatvan között a vonaton Vally 
Béla gazdasági gyakornok ;ak ismeretlen tolvaj 
ellopta zsebéből a pénztárcáját, a melyben 
28000 korona volt. A fiatalember aludt, i:ry

férkőzött tárcájához a tolvaj. Vallynak csak 
egy utitársa volt s a rendőrség úgy gyanítja 
hogy az a tolvaj, mert hasonló leírású ember 
két héttel ezelőtt ugyanazon a vonaton egy 
főispánnak lopta el 3400 koronáját. Óvatos
ságra intjük a Budapestre utazókat.

Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék 
által Molnár József elmebetegség miatt Gond
nokság alá helyeztetett.

A szalmafonó tanfolyam nálunk is sok 
növendéket számlált. A fővárosi lapok sze
rint a bolgár kereskedők nagymennyiségű 
szalmakalap megrendelést tettek hazánkban 
és keresik a beszerzési forrásokat. Venni 
azonban csakis olcsó árut vesznek. Ebben az 
irányban kellene a mi tanfolyamunkat is to
vább fejleszteni és a népet is bevonni a. 
készítésbe. Télen át űzve, szép mellékkere
setre lehet szert tenni.

Kereskedők kirándulása a Székelyföldre 
Augusztus 13-án lesz Szókolyudvarhelyt az 
O. M. K. E. székely kerületének gyűlése. 
Másnap két csoportban kirándulásra indulnak 
a Székelyföld szép vidókoiro. Az első csoport 
Korond és Szováta fürdőket és a parajdi só
bányát nézi meg. A második csoport Székely- 
Udvarhelyről kiindulva Csíkszeredába megy. 
Útközben Homoród a Lobogó és Dobogó für
dőket, a szentkoresztbányai vasgyárt és bá
nyát nézi meg. Másnap folytatják az utat 
Borszék felé, útba ejtvén a gyergyói híres 
márványtelepeket és számos történelmi neve
zetességű helyet. Gyergyószentmiklóson meg
hálnak, és Tölgyesnél átrándulnak a román 
határra. Borszéken 18-ig időznek, onnan Szász- 
régenen át utaznak haza. A kocsi dij szemé
lyenként az első csoportnál 6 korona, a má
sodik csoportnál 28 korona. A részvételt 
Ilarmath Sándor elnöknek Marosvásárhelyre 
aug. 1 -óig kell bejelenteni. Kívánatra részle
tes programmot is küld. A kirándulásban család
tagok is rósztvehetnek.

Az eperjesi jogakadémia arról értesít ben
nünket, hogy a beiratások szept. 1 — 12-én 
tartatnak. A tanítás pedig 16-án kezdődik. A 
vizsgálatok szept. 15-én lesznek. Szegény- 
sorsuak kedvezményeket kapnak. Tápintézeti 
dij egész évre 150 kor. A múlt iskola évben 
10 szabolcsmegyei volt a hallgatók között. 
Bővebb felvilágosítással az intézet igazgató
sága szívesen szolgál.

Megbüntetett kereskedők. Az úgynevezett 
hólabda-rendszer miatt a fővárosi elöljáróság 
annak idején egész csomó kereskedőt meg
büntetett. Ez a rendszer abból állott, hogy 
egy 15 koronás értékű tárgyról eladtak egy 
szelvényt 3 koronáért, oly módon, hogy az il
lető, aki azt megvette, tartozott még 4 ilyen 
3 koronás szelvényt eladni, s miután rend
szerint nem sikerült ennek eladása, természe
tes, hogy a 3 koronája ott veszett az illető
nek. És most egy vállalat egy 30 koronás 
tárgyat, mely 10 kötetből álló pompás disz- 
kötésű müvet képez, mely egy egész kis 
házi könyvtárnak nevezhető, ingyen ád min
denkinek a „Magyar Keresk. Közlöny” Buda
pest, VII., Károly-körut 9. meglepő szép dísz- 
kötésben hírneves magyar Íróktól, ha előfizeti 
„Tolnai Világ Lapja*-t 4 forint helyett tél- 
évre 2 frt. 48 kr.-órt. E 10 kötet mü után 
csupán a bekötési táblába való beillesztést 
számítja fel, ami kötetenként 12 kr. vagyis 
a 10 kötetnél 1 frt, 20 kr. A vállalat kötele- 
zőleg kijelenti, hogy aki megrendeli a „Tol
nai Világ Lapja“-t, valamint a 10 kötőt regényt, 
s az neki nem felel meg, minden levonás nélkül 
visszaadja a pénzt. Ez igazán ritka alkalmat 
b. előfizetőinknek szives figyelmébe ajánljuk.

Zivatar. Kedden estére nagy zivatar volt 
városunkban. A villám egy negyed óra alatt 
leütött vagy negyvenszer a villamos veze
tékekbe. Rohál András házába is becsapott, 
de nem gyújtotta fel.

Árlejtés. A vármegye közkórházai lö
szére szükséges fehérnemüek beszerzésére, 
jövő hó 18-án árlejtést tartanak a vármegye
házán. A minták az alispáni hivatalban mag- 
tekinthetők.

Úri családnál lakást és teljes ellá tást 
keres intelligens fiatalember. Levelek „And > 
jelige alatt mielőbb Nyíregyházára post-i 
tante kéretnek.

Vízmentes ponyvák és termény-zsákok 

a legolcsóbb árban Friedmann Sándor utóda 
Fiilöp Dezsőnél.

______________ 1905. julius 15.
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Mentő szekrény, inin. rendelet \ 

szerint .innak egyes részei külön is 
Kapható legolcsóbban. Sérvkötök 1 
forinttól feljebb, lrrigator teljesen 
felszerelve 1 forint 10 krajcártól 
feljebb. Valódi párisi guinmi cik
kek és betegápolási kellékek ere
deti gyári árban kaphatók Blum - 
berg Jó z s e f , keztyii és sérvkötő- 
gyárában Nyíregyházán, katli. pa- 
rocliia épület. Lgyanott egy üzleti 
tanuló felvétetik.

Termény árak:
Búza . 
Rozs . 
Árpa . 
Zab . 
Tengeri

7-00- 
6-00- 
6*50— 
6 4 0 -  
7 40—

7-30
615
6-60
ö-5Ű
7-50

Szerkesztői üzenet.
F. S. urnák Helyben. Helyszűke miatt 

kimaradt, jövő számunkban azonban feltétle
nül közölni fogjuk.

Ex Zicessbeiser átkozódásaiból.
A város iiveje — ha jól 

tudom — kettü öntöző ko
csija szolgáltassák theneked 
az edjedüli hüsithöt, ebben 
a rekkenő forróságba benne.

Olyan fényt árassza the
neked az „Örök világosság*, 
mint amilyen fénnyel el
árasztja a mienk otcáit a 
helybeli villamos társulat.

A városi , köz-illemhely* 
ledjen a thied edjedüli üdülő 
helyed.

Vásároljál the a várostól 
edj telek és okorjál arra épitheni edj gőz
fürdőt.

Egész nyáron át sétáljál the magadnak 
felvált,'a a Károlyi- és DesewlYy pharkoknak, 
az övéi fenyveseinek árnyéka alatta.

A városi khépviseleti gyölós döntsön a 
thiéd jövője fölötte.

í r§ ifi
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LŐ JEK JÓ Z S E F
■ ■ = fé rfi-sza b ó  üzlete, ........  -  = =

M m M m  Mai-itoi L szám. Kovács Mii láz.
Van szerencsém  a t. úri közönség becses tudomására hozni, 

hogy a Pazonyi-utczában levő férfi-szabó üzletemet, tüzeset miatt. 
Kállai-utcza 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 :

i

I

Lőjek József
férfi-szabó.

i
05

Kállai-utcza I. szám, K o v á c s  Sam u-féle ház.

Büdszentmihályban
a „DOBOG Ó“ cimü korcsma
vendéglő és kávéházi joggal biró ópüet, 
teljes berendezéssel haláleset miatt sza

badkézből
E L A D  Ó !

Értekezhetni lehet: Sichermann Lipót 
Julia-malmi raktárnoknál Nyíregyházán.

Eladó birtok.
Rohod község határában, Nyir- 

Madához közel fekvő, Frieder Simon 
örököseinek tulajdonát képező 8000 
korona amortizációs kölcsönnel terhelt 
birtok a rajta levő épületekkel 
együtt eladó. Ezen birtoka kát. 
birtokiv tanúsága szerint 145 1/ s  m. 
hold térfogattal bir, de a természetben 
többnek látszik. Kát. t. jövedelme 
333 kor. 76 fillér, földadója 85 kor. 
08 fill., egyévi ártere fenntartással 
együtt 113 kor. 48 fill.

Az örökösök ezen birtokért 45000 
koronát óhajtanak kapni. A vételi ár
nak fele esetleg 1 év múlva fizethető.

Jelenleg évi 1800 koronáért bérbe 
van adva, a bérlet 1907. év végével 
jár le.

Ajánlatok Fái Jenő h. kör
jegyző Gorond (Beregmegye) cí
mére kéretnek.

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

Mindenütt kapható.

Üzlet eladás.
Más vállalat végett a Zöldség-téren levő posztó, röfös és rövidáru üzletem be

rendezéssel együtt eladó.
A raktáron lévő nagymennyiségű férfi és női gyapjú-szövetek, kartonok, battis-

tok, vásznak, kanavászok, kész férfi és női ingek, jouponok, kötények, továbbá fehér
és szines asztalnemüek, ágy- és asztalterítők, szőnyegek és egyéb áruk egészben vagy
egves tétekben1.

=  mélyen leszállított árban eladók. ~

k

A
Práger Károly, r
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Avéte ía l Üzlet fe loszlás miatt a ""v é te tAlkalmi

F A V L O V I T S  IM R E  fé le  ü z l e t
-  ■■ ...  ■ -■=-=-= ö sszes á ru c ik k e i —

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

Ingek. Ernyők. Valódi francia illat-
Cipók. Női cipók. szerek.

Vadászati cikkek. Botok. Kézitáskák.
Női övék. pénz- és szivar-

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

A z összes árucikkek k iv éte l nélkül uj be- 
...— szerzésüek és legújabb divatnak. = =

Kiárusítás.
Iszákosság nincs többé!

Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a Co- 
zaporból. 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 esodahatása 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 

és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos 
évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak kik kívánják egy próba adagot és egy köszönő Írá
sokkal 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: 
^agy Kálmán gyógyszerész ur.

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

♦ í !
|  leg jobb t is z t ító s z e r t  m in d e n fé le  j
j s á rg a  és fekete c ip ő h ö z, j
S Különösen ajánlható \
: Boxcalfs-, Oscaria-, Chevraux- és Lack ; 
j  cipőknek. I

B é cs, X II I. §

INGYEN PRÓBA 1Ö7 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

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

COZA INSTITUTE !
(Dept. 137).

62, Chancery Lane, ‘ 
‘London,. ANGLIA.

COOK & JOHNSON
J am er. szabadalm , tyukszen igy ilrü je ,

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű 
Itatással és azonnal csilapitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógys»ertárbau A-ztria-Magyarország- 
bitu. 1 darab borítékban 20 fillér, 0 darab kartonban 
1 korona, postai küldés eseten 2 0  fillérrel több. — l ó- 
raktár Magyarország részére : Török József gyógy
szertára Budapest, VI., K irály -u tca  12. Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: „A 

szam aritánushoz", Grác.

KÜLÖNLEGESSÉGI I

mindennemű gazdasági gépek íj 
m űszaki c ikkek és malom’ • 
berendezések előnyös feltételek íj 
mellett beszerezhetők és raktáron is H 
találhatók "■ ------- ------- —— -  fj

jb ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- $ 
teleket is elvállal.

íj Föüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren.
|  Fióküzlet: Mátészalkán.
fcíZZZKZHZZZZSZZZZSZHZSXJZZiZZZZZZZZSXZEHZM

Kiárusítás.
j K é r je n  c s a k  j

j Selle & Kary’s j

5 7 9 2 /1 9 0 5 . k. i.

Árverési hirdetmény.
Munkács város Fornos község hatá

rában fekvő 831 cat. hold, 431 négyszögöl 
terjedelmű, csatornázással leszáritott Szer- 
nye mocsárbeli földterületének eladására 
nézve a folyó hó 26-án délelőtt 10 órakor 
a városház 11-od emeleti kistermében zárt 
ajánlattal egybekötött m ég egy nyilvános 
árverés fog tartatni.

Kikiáltási ár kataszteri holdanként 
2 0 0  korona.

Utóajánlat, vagy a kikiáltási áron alóli 
Ígéret nem fogadtatik el.

Bánompénzül 10 .000  korona teendő le.
A további feltételek a városi jegyzői 

hivatalban tekinthetők meg.
Munkács, 1905. évi július hó 3-án

Cseh Lajos,
polgármester.

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtót stb 
=  vásárol minden mennyiségben =

A. SCHANIL,
= = = = =  zsiráru ügynöksége, - =

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

jfeUELENKOR LEGJOBB teiőfedé&i  anyaga Hirdetések jutányos áron felvétetnek
a  k ia d ó h iv a t a lb a n .

0  Ű r t  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve-
A  ÍIQ  Ipzri-lannt kiilrl

I
lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o

H ,  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert
11U tenni

%
tenni o o o o o o o o o o o o o o o

H f l  n6vjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
mely más nyomtatványt akar készíttetni

H n  bármilyen könyvet beszerezni
» U f l  akaró  o o o o o o o o o

0
9

MAGYAR0RSZA6I KÖZPONT:
LETERNIT MŰVEK HAT5CHEK LAJOS

BUDAPEST VI.,ANDRÁSSY*ÚT 3 3 .
Eladási hely Pavlovits Sándor urnái Nyíregyházán.
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Hav  1AU
hírlapokra, vagy folyóira
tokra van szüksége

f ifj. /6>n <$>,

^

NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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