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Hazafi Tisza István.
„Meddig fogsz még visszaélni türel- j 

műnkkel, ?u kérdezte ezelőtt jó kétezer! 
esztendővel Cicero Catilinától, s kérdez- j 
hetjük mi, szegény jámbor magyarok jó 
hét hónappal a választások illán gróf 
Tisza Istvántól. Megbukott úgy, ahogyan 
rajta kivid miniszterelnök még nem bu
kott : maga ellen bószitette a becsületére ! 
kényes nemzetet, félrevezette, veszélyes j 
kísérletezésekbe vitte bele a dinastiát, be
lizom itotta beszédeivel és Írott cikkeivel, i 
hogy gondolkozni nem tud, bebizonyította ! 
tetteivel, hogy soha annyi tapintattal sem 
rendelkezett mint egy vasúti kalauz, 
s még mindig ott ágál és gesztikulál a 
közvélemény országutján, hogy ö utazik 
a legtisztább hazaflságban, csak az ő 
purgatívuma gyógyíthatja meg a nemzetet, 
hogy mindenki, aki mást hirdet és mást 
kínál, svindler, hangzatos frázisok esztelen 
hangoztatója, népbolonditó és hozzá be 
van rúgva s végzetes katasztrófába so
dorja a nemzetet.

Ha egy vigécet úgy kilóditanak va
lahonnan, ahogyan a gróf urat kilóditották 
a tisztelt Házból, hát lehetséges, hogy 
megmarad vigécnek, de másban utazik és 
más üzleteket keres fel, mert saját maga

jólfelfogott érdekében nem akarhatja, hogy 
„ tolakodónak“ tartsák.

Azonban mit látunk a gróf urnái ?
Annyi keserves kudarc után, még 

ma is régi rögeszméjében utazik, ma is 
kínálja magát a szabadelvű-pártnak, a ki
rálynak, a nemzetnek és eszeveszett buz
galmában észre se veszi, hogy minden 
szavát a másikba ölti, hogy minden mon
datának az elejét önnön maga üti agyon 
ugyanannak a mondatnak a végével.

Hogy Tisza István mindezek miatt 
valóságos psychologiai probléma, azt már 
elmondotta Apponyi, Andrássy, Bánfl'y és 
sok kiváló politikusunk, akikben persze 
Tisza István a világért sem akar más 
alakokat látni, mint utazó collégákat. ki
ket irigység, hiúság és üzleti érdek ve
zet. Hát jó, legyen az ő hite szerint. — 
A nevezett urakat csakugyan irigység, 
hiúság és üzleti érdek vezeti: de a nem
zet irigysége, hiúsága és üzleti érdeke ! 
Irigylünk mi magyarok minden nemzetet, 
melynek hona határain kívül és belül 
meg van a maga becsülete, meg van 
mindene, ami ezt a becsületet óvni és 
biztosítani képes: nemzeti hadserege, nem
zeti mivoltának megfelelő külső képvise
lete és szava a souverain nemzetek con- 
ferenciáin. Hiúságunk nem engedi, hogy 

| nyelvünk, melyen Tompa, Arany és Petőfi

énekeltek, még itthon is mögéje helye
ződjék a lerchenfeldi kása pöfögésének; 
üzleti érdekek is vezetnek, mert nem 
akarjuk tovább tűrni, hogy áldott földünk 
termésén osztrák tábornokok és vállalko
zók potroha nőjjön nagyra, önnön vérünk 
pedig tengeren túl keressen magának 
boldogulást napszámos munka árán.

A történelemből úgy tudjuk, hogy 
olyan nép, melynek közvéleményét ilyen 
irigység, ilyen hiúság és ilyen üzleti ér
dek irányította, mindig elérte vágyainak 
netovábbját, ha osztatlan egyértelműség
gel szállt síkra a maga jogaiért.

Olyan tétel ez, melyet Tisza István 
sem tagadhat le. Vagy ha igen, akkor 
kénytelenek vagyunk azt hinni, hogy érett
ségi bizonyítványát is csak az édesapja 
miniszterelnökségének köszönheti.

Miért nem akar tehát egyértelmű 
szilárd egységet a nemzet igazaiért való 
küzdelemben ? miért erőlködik oly két
ségbeesetten. hogy az úgynevezett sza
badelvűeket a coalitió feliratában kifejtett 
közös programúihoz való csatlakozástól 
visszatartsa?

Irtózik talán a nemzet diadalától ? 
Talán attól fél, hogy ez a nemzet, mely 
esetleg Isten segedelmével az ő akarata 
ellenére győztesen kerül ki a jelenlegi

T  A R C A .
Nyíri történet.
— Dr. Jósa Andrásnak. —

Hol volt, hol nem volt, túl az óporoncián 
Volt egy magyar legény, meg egy magyar leány 
Mesének hangzik ez, pedig hát nem mese 
Az óló valóság-mesének kedvese.

Te nyájas publikum, mesétől ne ásíts 
Mesótöl-valóság, az csak egy garádics 
Es hogy e történet egy kicsit izgasson. 
Megsúgom : hőseit ismeritek nagyon.

* **

Az ódon kapunak nyikorog a nyitja,
Aki kilép rajta a vén alchymista 
Ördög cimboráján fekete köpönyeg 
Ócska frakk félének foltos szárnya lebeg.

Vármegyékre szól a tudós öreg hire,
! (Csak rossz asszony hire szalad ily messzire) 
! Nagyon sok nyavalyát gyógyított már ingyen 

Persze halál ellen orvossága nincsen.

Földi bajok közül a specialitása:
Szabolcsi mocsárláz, latinul malária,
Erre recipéje: kurucos tilinkó 
És ogy-két húsz pohár vidám nyirivinkó.

Ferenc József rendnek nem büszke lovagja, 
Kicserélné menten rendes jó lovakra,
Mert türós-tagadás öreg már a lába 
Ferenc József rendtől nem sziin rhoumája.

Vármegye muzeum az ö alkotása,
Büszke rajongással áldoz is reája.
Hálára nem számit, tudja mi a hála . . . 
Emberbarátságból felkopnók az álla.

Hun, avar síroknak lázas kutatója, 
Koponyáért izgul a tudós hiéna 
Ila egy ócska urna kerül a kezelje,
S. M. Rothschild céggel dehogy is cserélne.

Hí **
Üreg doktorókhoz egy tavaszi napon 
Beállít egy vendég, snájdig legény nagyon. 
Huszár hadnagy mii, karcsú és daliás, 
Selymes bajuszkája már is oly kackiás.

Báró Tatarcy a becsületes neve,
A kardbojtján kívül nincs is más egyebe. 
Utolsó sarja ö híres nemzetségnek,
Amelynek tagjai törököt verőnek.

A Tiszától innen nyírségi talajon
(Mely, hogy kulturmentes szivemből tagadom)
Innen sarjadzott ki a mese virága,
Egy öreg doktornak fiatal leánya.

Alföldi kis város zig-zugos piacán 
Ócska ház ácsorog, ogykedvün, mogorván. 
Furcsa a formája, mansard a teteje,
Biztosan aranyat kotyvasztanak benne.

Ki fésüli haját ? csak a gondviselés !
(Sok dolga nincs vele, szerencsére kevés!) 
Geniális csimbók díszíti a nyakát,
Fő, hogy férjhez adta négy leány magzatát.

Egy maradt meg magnak az a szeme fénye, 
Úgy vigyáz reája, mint egy régiségre.
Mert illik tudni, hogy régész, veszedelmes, 
Minden ócska csontba füléig szerelmes.

Báró Tatarcy ós öreg doktor lánya,
A lejükbe szállott egymás ifjúsága 
Es egy forró nyári csillagos esteien 
Bosuhant szivükbe bűbájos szóróiéin.

Szürke kaszárnyától pár percnyi a járás, 
Hej, pedig de hosszú a szerelmes várás, 
Lázas örömében kacag szivecskójo.
Ha megcsendül vidám sarkantyú pengése.

Telephon H4. Ajánlja a ii. é. helybeli és vidéki közönségnek az iskolai idény közeledtével JelepboD ll4-

dúsan felszerelt raktárát leány és fiú-cipőkben, ingek, gallérok zsebkendők és
harisnyákban a legjobb  m in őségű t és a legjntányosabb árak m elle tt

divatkereskedő

Lapunk egyes számonként Ilirscliler Mórnál kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed.
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küzdelemből, számadásra fogja őt felszó
lítani ?

Ne féljen ! Tudhatja nagyon jól, hogy 
ez a nemzet már nagyobb vétkeket is 
megbocsátott, mint amekkorákat egy Ti
sza gróf a legmagasabb fokú feketesárga
ság mellett is elkövetni képes.

Vagy igazolni akarja magát? — És 
ugyan ki előtt ?

A nemzet előtt talán ? — Ha a nem
zet előtt akarja magát igazolni, akkor 
bukása után csak az az út van hátra, 
hogy ő legyen az első, aki az egyesült 
ellenzékbe belép, mert ó volt a legna
gyobb fanatikusa annak a tételnek, hogy 
a nemzet képviseletének kisebbsége ne 
állja útját a többség akaratának és törek
véseinek.

Mivel pedig ennek az ellenkezőjét 
cselekszi, nyilván való, hogy kisebb gondja 
is nagyobb annál, mint hogy ő a nem
zet előtt igazolja magát, dacára annak, 
hogy mint volt kabinetchef és „gondvi- 
selésszerü alkotmánymentő“ ó tudhatja, 
legjobban, hogy a miniszterelnök a ki
rálytól csak a kinevezést és felmentést 
kaphatja, de felelősnek a nemzet előtt 
felelős.

Nyilvánvaló tehát, hogy ó nem a 
nemzet, hanem Bécs előtt akarja magát 
igazolni. 0 volt az, aki vállalkozott arra, 
hogy Magyarországot engedmények nél
kül pacifíkálja, ha egyéb nem a galaci 
eset, november 18-dika, a házfeloszlatás, 
ezt elég bőven igazolja.

A lóláb tehát alaposan kilátszik a 
megtépett tóga alól. Bármi áron jóvá sze
retné tenni azt amit Bécsnek ártott ed
digi vállalkozásával.

A képviselőházban egy jóhumoru negy
vennyolcas egyszer a grófnak egy főhadna
gyi „Kraftausdruck“-ja után azt kiálltotta : 
„fogjátok meg!“ de azért nem fogjuk meg, 
csak haladjon tovább a megkezdett pá
lyáján, de ne vindikálja magának az 
„önzetlen hazafi11 szép címét, mert az nem 
neki termett.

De bocsánat! tévedtem; megfeled
keztem a múltakról! Vissza is vonom a 
mondottakat.

Magyarországon, ahol a nemzeti lét 
és becsület legdicsöbb bajnokai akasztó
fán múltak ki, ahol II. Rákóczi Ferenczet, 
Bercsényi Miklóst országos törvény bé
lyegzi „hazaárulóknak“, ott józan logika 
szerint az „önfeláldozó hazafi11 ciine csak
ugyan nem illethet mást, mint aki Tisza 
útjain jár.

Dr. Pröhle Vilmos.

Eldobott élet.
Ila az újságolvasó lapot vesz kezébe, az 

újdonság! rovat legnagyobb részót öngyilkos
ságok, szerencsétlenségek közlésével találja 
megtöltve. Vannak újságolvasók, akik egy
kedvűen olvassák az öngyilkosságokról, sze
rencsétlenségekről szóló közleményeket; de 
vannak, akik elgondolkodnak afelett, hogyan 
lehetséges, miszerint az életet maguktól el
dobok száma naponként növekszik.

Az öngyilkosok nagy számának ijesztő 
mérvben való szaporodása olyan kórtünet, 
olyan pusztitó betegség, moly megérdemli, 
hogy felette gondolkozzunk, hogy orvoslása 
után kutassunk. Általános nézőt, hogy az em
berek legtöbbje a nyomor, a nehéz megél
hetés elöl menekül halálba, de megtörténik, 
hogy kényelemben élő olyan emberek is kö
vetnek el öngyilkosságot, akik tekintélyes 
vagyonnal rondolkoznek, vagy legalább a 
mogólhotós miatt nem aggódhatnak. Ila mind
ezt eképon képzeljük el, akkor nehezen tud
juk megállapítani ama gyógymódot, melylyol 
eme veszélyes társadalmi betegség gyógyít
ható volna.

A népes városokban vízbe ugrás, akasz
tás, pisztolylyal való lövés, emeletről lóug
rás, mérgezés olyan gyakori, hogy azt nagy
városiak szinte természetesnek képzelik lenni. 
Kisebb helyeken, falukon még feltűnik, ha 
valaki Isten legbecsesebb adományát, az éle
tet, saját kezével kioltja. Az öngyilkosság 
mindig terjed, mert a nyomorgó ember bol
dognak tartja azt, aki saját kezének általa 
megválik az élettől, sőt a vagyonosok, az 
életet alig ismerő ifjak sőt gyermekek között 
is elég van olyan, akik azokat tartják bol
dogoknak, akik a sírban pihennek s ezért 
csekély ok, vagy ok nélkül is öngyilkossá
got követnek el.

1905. augusztus 12.

Mi az öngyilkosságok száma feltűnő nö
vekvésének okát a nehéz megélhetési viszo
nyok és a ferde nevelésben véljük. He kell 
ismernünk, hogy sok ember nehezen él nap
jainkban. A nagy városokban sok gazdag 
ember uras kényelemben, nagy fényűzés 
mellett él, do sok beteges, elaggott, vagy 
munkára még nem alkalmas ifjúnak nincs be
tevő falatja, nincs ruhája, nincs hol fejét le
hajtania. Az olyan emberek, akik önhibájok 
miatt, vagy önhibájokon kívül, nem tudnak 
megélni, nem azon gondolkodnak, miként le
hetne sorsuk mostohaságán könnyíteni, de 
rögtön az öngyilkosságra gondolnak.

A legtöbb öngyilkosság mégis a ferde 
nevelésből származik. Ugyanis a nehéz meg
élhetésnek, a nehéz megélhetést követni szo
kott öngyilkosságoknak a ferde nevelés az 
oka. A legtöbb szülő anyagi viszonyainak 
nem megfelelően neveli gyermekeit. Sok szüle 
a szülei szeretet megnyilatkozását abban látja, 
ha gyermekeit kényelemben tartja, munka 
nélkül urnák, urinönek neveli. Ha a vagyon 
elfogy, ha a szülök elhalnak, a kényelemben 
nőtt, szegénységhez, munkához nem szokott 
ifjak, leányok, emberek, nem képesek az élet 
megpróbál hatásaival megküzdeni, öngyilkos
ságba menekülnek.

Mindezt elősegíti a vallástalanság. A mai 
emberek nem hiszik, hogy van egy gondvi
selő, aki mindenki sorsát intézi, akinek böl
csessége ma próbára tesz, hogy holnap már 
szeretotóvel jutalmazza a kitartó, benne bízó
kat. A vallástalan, sem Istenbe sem önmagukba 
nem bizó emberek, a legelső csapás alatt le
roskadnak, öngyilkosokká lesznek, mert meg
ijednek az élet terheitől.

Ila elejét akarjuk venni a tömérdek ön- 
gyilkosságnak, kezdjük a gyógymódot a gyer
meknevelésnél alkalmazni. Tanítsuk gyerme
keinket szorgalomra, takarékosságra. Az olyan 
ember, akibe gyermeksége idején szorgalmat, 
takarékosságot oltottak, az élet bármely meg
próbáltatásai között is meg tud élni, mert a 
szorgalmas, takarékos ember mindenkor keres 
annyit, amennyiből megél, ha takarékosan 
osztja be keresményét. Aki szorgalmas és 
takarékos, annak nincs ideje, sem kedve 
nagyzani. Az egyszerű, tevékeny ember bele
nyugszik ha sorsa rosszul megy is, mert 
tudja, hogy a szorgalom elöbb-utóbb meg
tenni a maga gyümölcsét.

Tanítsuk gyermekeinket vallásosnak 
lenni. A mai emberek tudományosak és tudá- 
kosak, akik feleslegesnek tartják a vallást. 
Akinek vallása, Istenhez való bizalma nincs,

A színes tervekből volt már egy millió,
Ám jött a csúf mumus: házasság kaució, 
Szép az uniformis, Pommery és cigány 
Hej, annál szomorúbb: a takarmány hiány.

Civilbe vetkőzik egy borongós napon 
És hogy rr^hez fogjon tanakodik azon.
Mert katouaóknál csak racscsolni tanult, 
Büszke Tatarcy vér hová, mivé fajult!

Szomorú lett doktor fiatal leánya,
Pityergésre állott szegénykének szája; 
Azután jegyesét vallatóra fogta,
Vájjon mihez ért még? és ö — megcsókolta.

Szép uniformisát aki sutba tette,
Jó Magyarországon az biz el van veszve. 
Adóhivatalba mehet még skriblernek 
„Méltóságos skribler“ az Isten verje meg !

„Száz szónak mivelhogy csakis egy a vége, 
No vedd hízelgésnek eredj a fenébe!11 
Imigyen szollal meg a doktor keményren, 
Pedig hátegy könnycsepp csillant mogszemében

Báró Tatarcy is bucsuzáshoz fogott,
Kicsi menyasszonya hangosan zokogott. 
„Megyek nagybátyámhoz, Paraguayba 
Es mint gazdag ember térek érted vissza!

Dolgozni fogok ott, van két erős karom,
Kis feleségem lesz, esküszöm, akarom !“
0 mint gyönge nádszál borult a keblére,
Doktoréknak háza csendes lett estére.

* * **
„Merre is van az a csúf Paraguay ?“
„Nem szégyenled magad ó te tudós csacsi!11 
„Földrajz tudományod a macska egye meg, 
Egyeben járt akkor a kicsi eszetek!*

„Déli Amerika ezt sohse hallottad* ?
Es dörmög az öreg cifrákat, nagyokat, 
Spanyolul beszól ott krokodil, jaguár, 
Indiánus főnök fehéret vacsorái.11

Szepegve igy szól a tudós kisasszony : 
„Spanyolul hogy tanul, töröm fejem azon. 
Hogy mi a spanyolfal, spanyolviasz, tudja, 
De a spanyolnyelvhez nincsen neki „dunsztja.*

„Csúnya krokodillal lesz találkozása,
Itt csak könnyét látta a vén Európába, 
Indiánus főnök kellemetlen fráter,
Nyájasabb volt itthon, cukrász indiánért

Egyszer csak titokban engedve a vágynak, 
Pröhle féle spanyol-nyelvtant vett magának,

Büszke hidalgónak zengzetes a nyelve, 
Mintha castagnetta cseng-pengene benne.

Megtanulna érte akár arabusul,
Ám tanulás közben a kis ara búsul, 
Paraguayban sok a creol leány,
Beléjük bomolhat Tatarcy „Don Juán*

Térképet szed elő álomtalan éjjel,
A csendes óceánt méri a szemével. 
Vigasztalan kép a végtelen óceán,
Hull a keserű könny, zokog szegény leány.

Látja tudós doktor, hogy hervad a lánya,
Azt is tudja, hogy ir nincs az ő bajára, 
Keserűn dörmögi: „férfi hűség álom . . . 
Elolvad miként hó, tavasz napsugár n.“

Bús szárnyán az idő szomorún szál. tova, 
Nem ad hirt magáról óceán vándora.
Mansard totós házba hosszú nap-éjen át, 
Szomorúság ütött néma, könnyes tanyát.

* **
Es tavasz lett tavasz, kék iboiyát termő, 
Meséket regél a kikeleti szellő,
Vágyakat óbresztget, sebeket takargat, 
Kikeleti szellő be nagy a hatalmad ! . . .

NAPERNYŐK és batist BLOUSOK leszállított áron
k a p h a t ó k

KOHN IGNÁCZ
u í i - ,  f é r f i -d ivat  és  röv id áru  tzletében.

V á r o s h á z - p a l o t a -
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az minden bűn elkövetésére képes. Az ilyen 
ember nem csinál lelkiismeretet semmiből, s 
ha egyszer meggyűlik baja az élettel, az em
berekkel, akkor öngyilkosság árán menekül 
a terhére vált élettől. A legtöbb háznál 
hiányzanak a vallásos, erkölcsnemesitő ol
vasmányok, de vannak a ponyváról, utazók
tól összevásárolt rémregények, melyek szere
lemről, szerelmi csalódásokról, gyilkosságok, 
öngyilkosságokról közölnek hajmeresztő dol
gokat. A minden iránt folyékony lélek bele
éli magát a regények hőseinek viszontagsá
gai, merényleteibe s ha az ö sorsa csak ki
csinyben is hasonlít a regények valamelyiké
nek hőséhez, követi az író fantáziája által 
megrajzolt példáját, vagyis az öngyilkos
ságot.

Sokat, igen sokat tudnánk írni, ame
lyek világosan igazolják, hogy a sok öngyil
kosság oka a ferde nevelés, a ferde neve
lésből származó mostoha viszonyok, a vallás- 
talanság s mindazok, melyek ezekből követ
keznek ; azonban a röviden jelzettek is meg
győzhetnek sok embert arról, hogy miként 
és miáltal lehet eme pusztító társadalmi kórt 
gyógyítani.

Aki jelen sorainkat figyelemmel olvassa 
és gondolkodik felette, azt mondhatja mind
erre, hogy jól nevelt gyermekekből lett val
lásos, jómódú, olykor gazdag emberek is kö
vetnek el öngyilkosságot. Mindez igaz, de mi 
nem a kivételes esetekről irtunk, hanem a 
mindennapi életből merített tapasztalatainkat 
minden célzás nélkül mondtuk el, melyek 
nemcsak előttünk, hanem rajtunk kívül igen 
sok ember előtt ismeretesek.

Ha tehát akadnak, akik a tömérdek ön- 
gyilkosság okát fürkészik és annak gyógy
módját kutatják, gondolkozzanak az általunk 
elmondottak felett. Hassanak oda, hogy a 
gyermeknevelés okszerűbb legyen, a vallás 
terjesztessék és a nyomor törvényhozás által, 
társadalmi utón és a humanizmus jótékony
sága által enyhittessék, akkor kevesebb lesz 
azok száma, akik eldobják maguktól az életet.

S P O R T .
A nyíregyházi íootball pálya,

A vásártéren, a hol délelőtt a huszár 
ezred lovai vágják föl a gyepet, van a foot- 
ball pályánk. Két oldalról korláttal körül i 
vette hely — körülbelül 00 méter széles és I

. . . Doktorék házába egy sugaras napon, 
Benézett valaki az ócska ablakon; 
Napbarnított arcú különös idegen 
Fürkészve kutatja, hogy ki van odabenn.

Remegő lépéssel benyit az udvarra, 
Rosszeszü komondor bizony megugatja. 
Bűbájos műhelybe azután betoppan,
Láttára az öreg félholtra vál ottan.

Ócska szemüvegét magasabbra tolja,
Ami eszébe jut: kisértet és csoda.
Nagy álmélkodásból, hogy kicsit feléled, 
Elborulva látja: ismerős kísértet.

,IIát te hol jársz itten, hol a madár sem jár, 
Mit keressz itt nálunk, nekünk már meghaltál, 
Meghalt az már régen, akit elfeledtek,
Minek is kisért az, akit eltemettek ?*

Jövevénynek arcán felhő szalad végig,
De a másik percben rózsák közt jár térdig, 
l'attanó ajtó zaj sikoltásba vegyül,
Valaki boldogan, tárt karokba repül.

Almok lovagja szól: .Éretted jöttem ón, 
Hiányzott valaki a föld másik felén.

kétszer olyan hosszú. A talaja sárga homok 
s ez a szerencse, mert a viz nem igen áll 
meg sokáig rajta s igy a közeli lakók jó
szágai csak legelőt találnak és nem fürdő
helyet is. Mintha ők is jobban éreznék ma
gokat az árnyékos helyen, ott legelnek min
den délután s nekünk kell elhajtani — mikor 
kimegyünk — a pályáról.

A korlátok szélén akáczok állanak. Az 
egyik akácz alá padot csináltak a katonák 
felsőbb parancsra. Délelőtt bizonyára a ha
ragos kapitány pihen rajta, hüsülve az ár
nyékban, délután mi öltözünk rajta a football- 
costümbo. Mert hosszú nadrágban nem lehet 
szaladni, rúgni sem. Ahoz küiön ruha kell, 
mint a tennisezóshez a tennis ruha. A football 
öltözote rövid nadrág, torna ing, rövid ha
risnya és bő czipö. Mert ha a czipő szőrit, 
nem lehet szaladni.

Fel van állítva a kapu, az egyiken ol
dalon is, a másikon is. A középen a csatárok, 
mögötte a fedezet és a hátvéd. A czél az 
ellen kapujába berúgni a labdát — goalt j 
lőni. Kezdődik a játszma. A közép csatár 
rúgja ki a labdát, azután rajta. Szaladnak a 
csatárok, a labda meg hol gurul, hol repül 
a magasba a rúgástól. Ember emberhez nyo
mul, egyik rúgja a labdát, másik védi, vissza 
rúgja. A fedezet is nyomul előre, egész ga- 
bolyodás. Egy a szerencse, hogy mindenki 
tudja, hogy ki tartozik az ő táborukhoz, 
mert máskülönben egymás alól rúgnák ki a 
labdát. Pedig az baj, mert fő az egyöntetű 
játszás. De a neki buzdulásban sokszor nem 
lát az ember, vagy legfeljebb nem lát mást, 
mint a labdát és akkor feldönti, a ki előtte 
van. Más baja nincs, csak megüti a földet, 
vagy a csalánt közé ősik, mert telve a pálya 
felburjánzott füvei és csalánnal. Látszik, hogy 
sok eső járt rá, néha meg is gyülemlik' a 
viz egy-egy mélyedésben. De hála a jó 
nyíri szélnek és a napnak, kiszárítja rövid 
idő alatt.

A kapus még unatkozik, még messze 
jár a labda a kaputól. Leül ha akar, vagy 
áll. Jobb ha ül, mert ha áll, ledönti a kaput 
a fejével. A kaput szolgáló oszlopon alacso
nyan van folkötve a spárga és ha bele akad 
a feje, kidől a kapu. Mert kemény a föld s 
mogfolelő gödröt ásni nehéz ásó nélkül, kö
römmel. De úgy segít magán az ember a 
hogy tud. Ásóért menni messze vau, a kato
nák'meg sohasem felejtenek ottan egyet sem. 
Vigyáznak rája. Majd egyszer kérünk vala- 
hou, addig csak had dőljön, ha fuj a szellő, 
meg ha a kapus feje bele akad. Minek nőtt

Szörnyű nagy a világ túl az óceánon,
Ilej, de még nagyobb volt az ón vágyódásom.

Prairiek síkságáról alföld járt eszem|)e 
Virágnak láttára egy kis lány szere]mg, 
Mansard tetejű ház indus kalibárul,
Nyilsebes taliga fecske szárnyalásra

„Megállj !*-t kiáltottam göncöl szekerére, 
Gondolatom pejét befogtam eléje;
Szikrázva indult el éjféli útjára,
Mig csak el nem nyelte hajnal hasadása.

Azt izentom véle, hogy hűséges vagyok, 
Messzi idegenben csak reád gondolok. 
Eljöttem, itt vagyok, nem mondok egyebet: 
Jó, öreg apádtól megkérem kezedet.“

„Baj van öcsém ! csókból meg nem lehet ólni> 
Csengő-pengő pénzre nem lehet cserélni. 
Indíánus asszony járhat Éva blúzba !
Fene nagy órzósbül többre meg nem futja !“

„Bácsinak homlokán simuljon a redő,
Két világ kincsével leszek kereskedő,
Jó Magyarországon ami talán szégyen ;
A messzi nyugaton majd megélünk szópon.

olyan magasra. De repül a labda a kapu felé* 
feláll a kapus és vigyáz. Goalt kapni szégyen 
a kapus szégyene. A két csatár nagyon szo
rongatja. Ott rúgja egyik a másiknak, mig 
az egyik nagyot rúg rajta, a kapu felé. De 
a labda a kapu fölött repül messze a sárga 
homok gödörbe. A kapus megy érte, az ő 
dolga. Leteszi négy lépésre a kapu előtt és 
úgy rúg rajta. A csatárok rá vetik magokat, 
a fedezet támogatja. A hátvéd nem megy 
előre, ő csak a visszarugott labdát kapja ei 
és rúgja a csatárnak. De most erős a küzde
lem. A kapus érzi, hogy nem tudja kivédni 
a kaput, annyira szorongatják. Egyszerre 
kezet ér a labda, Ilands-nak hívják. Tizenegy 
lépésről rúgják a kapu előtt. A kapus védi 
és a megrugott labda berepül a kapun. Meg
van az első goal. A bíró lefütyöl s vagy 
folytatjuk, vagy pihenünk. Pihenünk mert 
meleg van. A letűnő nap még visszaveri a 
sugarát és a sugárnak tüze van. Leülünk a 
fűbe, vagy a lóczára. melyről a haragos kapi- 

j tány szokott commandérozni németül. Dél
előtt német szó, délután magyar. Mennyivel 
szebb itt délután. Ha beszólni tudna a íü, az 
akáczfa, biztosan megmondaná, de nora be
szél s igy csak mi gondoljuk.

/
Eles fütty hallatszik. Jön a vonat, a 

vásáros-naményi. Ott megyen a pályánk 
mellett. A töltéshez szaladunk. Ezer szerencse, 
hogy a nő utasok nem néznek ki az ablakon, 
mert elszógyelnók magukat. Rövid nadrág
ban, meztelen lábakkal, kivéve a mit a ha
risnya és a czipö eltakar. Pedig nincs sze
gyeim való a természetben. Egy darabig 
megyünk a vonat mellett, mert oly lassan 
megyen, hogy egy jó gyalogló befogja az 
első állomásig. De mi nem megyünk egészen 
oda. Megyünk vissza a pályánkra. A bíró 
lüttyöl, élesebben mint a vonat, felüliünk 
harczi, vonalban. Csatár, fedezet, hátvéd, ka
pus. Es repül a labda.

Hét óra van este. Oda hallatszik az ág. h. 
templom tornyából az óra ütése. Az olaj ma
lomból is — az orosi utcza végéről — a gép 
fütyölóse. Nem játszunk tovább. A rövid 
nadrágot, meg a tootball labdát még biztos 
helyre kell tenni. Vörös bádog tetejű ház 
felé tartunk, ez a szertár meg a pihenő a 
rendőrkapitány jóvoltából. Szerdán, szomba
ton, meg lóvásárkor az igaz, hogy czédula 
háznak használják, de üresek a szobák és 
jut hely nekünk is elég. A felügyelőnótöl jó 
hideg tejet kapunk ott, négy krajczárért egy 
nagy pohárral. Nagyon jót tesz a játék után.

Nem pukkan a pezsgő, nem húzza a cigány 
Lemondok rólad, óh dicső magyar irány!
De azért magyar lesz szivünk dobbanása, 
Magyar lesz gyermekünk édes gagyogása!“

Valaki pirulva nem mondott egyebet:
„Jo te amó!“ ami annyit tesz: szeretlek. 
Mogorva doktoriak vidám lett estére,
A jó magyar irány szállott a fejébe.

* **
Kis alföldi város zig-zugos piacán,
Ócska ház ácsorog, szomorún, mogorván. 
Öreg alchymista aranyát siratja,
Aki tova libbent messzi napnyugatra.

Messzi napnyugaton magyar nóta csendül, 
Szabolcsi nyírfákról, igaz szerelomrül.
Magyar dalolástól magyar szellő támad, 
Honvágy könnyűjétől megenyhül a bánat.

Jó hőseim pedig még máig is élnek . . .
. . . Vége a mesének !

Pavlovits Sándor*

M

Legnagyobb választék! GOLDSTEIN J. SÁNDOR
=  női- és férfi-divat ü zletéb en  =
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Lecsillapít, mintha hideg zuhany volna. De 
most már megyünk haza.

Este van. A nap már letűnt az égről. 
Csönd borul lassanként a messze földre. A 
levegő áthatóbb lesz, nem úgy mint nappal 
s a szellő a fonnyadó széna illatát hozza a 
közeli mezőkről. Egyszerre dalba fogunk s a 
dal szál! mossze messze. Egy-ogy hangot el 
kap a szól s a városba viszi, A nóta hangjára 
a kapukba állanak az emberek s csodálkozva 
nézik, hogy honnan jövünk lángoló arczczal 
és poros czipökkel. És nem tudják megérteni, 
hogy lehet meleg nyári délutánokon, mikor 
a nap tüze szinte éget, footballozni járni ki 
a vásártérre.

S. Géza

reggel ‘i óráig

Bál Kiscserén.
—  11)05. augusztus 5. —

Mikor a nap bepislákolt a hatalmas park 
fái közé: ott láthatta a bál befejezését mely 
méltó volt a táncteremben történtekhez. — 
A fák mohái közé befurakodott tündóri tiszta 
harmatcseppekon megtört nap millió és mil
lió szinü fényét osztotta a füvön táncoló, 
arcszineikben kísértetiesen elváltozott párokra, 
kik ott táncoltak a tiszta fü mellett a va- 
kondokturáson és a ledőlt gürbo fák kanya
rulatain énekszóval, virágdobálás mellet, szal- 
lag kígyók között, a „káliéi sete" és társai 
hegedűje siró hangjánál. Mikor már a ci
gány beleénekel a saját játékába, az már jó 
mulatság, no hát itt ordított is.

Úgy volt a mulatság tervezve, hogy 
fóbelövés terhe mellet — 

senki sem mozdul. Semjóni Marcsát el is pa- 
rentáltuk. Az Irének, Margitok, Lenke és Er
zsiké úgy bírták, mintha erre lennének be
rendezve, megse ásították az 5 órát, meg se 
az egész ügyet.

De mikor fütyült a kállósemjéni gőzös, 
a két kocsis közé vágott a lovaknak s a 
kállóiakkal, meg Margittal és egy facér gé
pészmérnökkel kevesebb lett a szinjátékos, 
„Ki bírja tovább ?“ ez lett a kérdés.

Mikor a három pipa fiú, Jancsi, Zsiga, 
meg Gerö a gardirozásból visszatértek, sárga, 
piros és fehér pálinkás bütykösök mellett, 
azoknak hő szorongatása és az azokkal való 
öblögetés mellett, megkezdődött a tracscs. 
Hát az a kövér miért nem táncolt? Milyen 
púdert használ ez ? Na az meg hányszor pu- 
derezte magát táncközben ? ! Melyik pár tűnt 
el éjszaka a park fái között?

Ezalat Gida és Zsiga versenyre keltek, 
s beszeszeltek pocsékul. Egyszer csak Zsiga 
felemelkedik kiszalad és beül a virágos 
ágyba, Gida segédkezett és rettenetesen ne
vette Zsigát: „minek iszik az, akinek nem 
veszi be a természete." Először ■győzedel
meskedett Szatmár Szabolcs felett. Elég szé
gyen !

Aztán a férfiak jobbra, hölgyek balra. 
A szobában Zsiga úgy érezte, hogy ö meg
hal, mint egy közönséges gorila, ha éjjeli zenét 
nem ad, nem is lehetett visszatartani, amúgy 
ingujban ki az ablakon, Gida utána, mire 
visszajöttek, a „Nánitól" tisztára berekedtek, 
egy ablak be volt biztosítva újra törés ellen 
s Zsigának nem volt egy ujja sem, mán t. i. 
az ingének. Zsiga azon kezdte, hogy Gidára 
fogta az egész ablak ügyet, hiába csititottuk 
Jancsival őket, szó szót követett s megkez
dődött a fehérnek harca a négerrel s Zsiga 
sok tányér alakú sebtől pirosán, végkimerül- 
ten rogyott ágyára. Gida győzelme jeléül, 
vizet fercsentett a Zsiga arcára, majd egy 
egész lavórral, ráadásul egy kancsó vízzel 
hűsítette bájait, de Zsiga élettelenül bár, de 
mint egy állat feküdt a vizes ravatalon. 
Aztán még Gida üvöltött egy párat és . . . 
reggel 8 órakor csend volt az egész vo
nalon !

Mikor délben megbeszéltük, hogy ki

mulatott legjobban, az egyhangú vélemény 
mellett mindig ott kisértett a Zsiga róraitő 
sziszegóse, folyton omolgotvo magát a szék
ről, mig a győztes Gida a pincemesterre : 
„Tete" bácsira osztotta szójátókait.

Ebéd után a leghüsebb szoba szőnyege 
fogadott 11 párnát, de mert szünetek alatt a 
„Dummer Auguszt mulattatja a n. ó. közön
séget,* Zsiga előadást tartott a hasbeszélés 
uneszthotikai részeiből. Konstatálva lett a 
pályatóvesztés.

Valahányszor kinn vagyok Cserén, nem 
felejtek elmenni a part sírköve mellett. Ott 
fekszik egy Kállay és a felesége, mikor reg
gel a hőségtől kiszáradt fü ittasodott a har
mattól és a „sete" zenéjétől, arra mentem 
s a nélkül, hogy kegyelettel viseltethetnék, 
felnéztem az égre, s egy fekete, igazi könny
cseppet szorítottam vissza. En már nem sírok. 
Újra visszamentem s a következő pillanatban 
a kacagok tábora egygyel több hálás közön
séget számolt. Abban a pillanatban hív
tak korhely levesre, mikor a nagy Emil egy 
kettészakított piros bankó felét nyálazta a 
cigány füstös pofájára. Tünde.

H Í R E K .

Választás. A városi házipónztárosságra 
és a halálesetfolvevöi állásra a választás f. 
hó 29-én fog megtartatni.

Halálozás. Kovács Sándor városi halál
eset felvevő tegnapelőtt elhalt. Temetése 
tegnap délután 5 órakor pazonyi-utcai házá
ból nagy részvét mellett ment végbe.

Nekrológ. Tegnap, városunkban Gyur- 
csán József magánzó meghalt. Az elhunytban 
dr. Hoffmann Emil v. orvos apósát gyászolja.

Öngyilkos tisztviselő. Városunkban álta
lános megdöbbenést keltett Balogh László 
pónzügyigazgatósági irodaigazgatónak az 
öngyilkossága. Ez a vigkodólyü 43 éves 
mintahivatalnok, ezelőtt 3 évvel került Lé
váról Nyíregyházára s itt rövid idő alatt úgy 
a tiszttársai, mint a nagyközönség becsülését 
kiérdemelte. Vagy egy hete rósz kedvűnek 
látszott, de hozzátartozói nem is képzelték 
annak okát. Hétfőn egész nap nem volt hi
vatalában és aznap délután 6 óra tájon agyon 
lőtte magát. Halálát felesége és 3 kiskorú 
gyermekén kívül előkelő rokonság gyászolja. 
Tettének biztos oka ismeretlen.

Football mérkőzés. A nyíregyházi egye
temi ifjak football clubja, ma szombaton dél
után 51/* órakor tartja athletikai versenyekkel 
összekötött első nyilvános mérkőzését a vá
sártéren levő pályáján. A football csapat 
összeállítása a következő:

Kapus
Komjáthy

Szabó J. Gavallér B.
Molnár Nyíri Z. Dusik L.
Silberstein G. Konthy G. Kerekes P. Lefkovics. Kerekes L.

Komjáthy K. Vertse. Blumberg. Styevó. Lichtmann F.
Pivnyik J. Novák Z. Hauffel T.
Rosenberg T. Bozán.

Vietórisz D. 
kapus.

Bíró : Törös P. Tartalék: Sarvay—Ileinley— 
Bencs. — A mérkőzés megtekintése díjtalan. 
Az érdeklődő sport barátokat szívesen látják.

A tűzoltó testület 30 tagja vesz részt a 
szegedi versenyen. Az első csapat tegnap
előtt, a másik tegnap utazott el.

Katonai beszállásolás. Folyó hó 29-étöl 
jövő hó 3-ig a cs. és k. 15-ik huszárezred 
Nyíregyházán lesz beszállásolva. Akik köz
emberek és lovak helyett tisztet akarnak 
jelentkezzenek a katonaügyosztályban.

Eltűnt. Paál Ferenc, helybeli tőzsdetulaj
donos, hat napja eltávozott boltjából és azóta 
nyomaveszett. A rendőrség megtette a körö
zés iránti intézkedéseket.

Nyári mulatság. A helybeli iparos olvasó
kör, az ifjúság önkópző egyletével, f. hó 
2ü-án családias jellegű mulatságot rendez. 
Részletes műsor a helyszínen lesz szétosztva. 
A mulatság sikeresnek ígérkezik.

Makacs öngyilkos. Jóna Mihály tehetséges 
emberként volt ismeretes városinkban. Ideges
sége miatt azonban kevés id ig tudott egy 
hivatalban megmaradni. Legutóbb állami vég
rehajtó mellett működött kisegítőként. Ilyen 
hányatott életviszonyok mellett baja csak 
sulvosbult. Öngyilkossági kísérletet 3-szor 
követett el s most a negyedik halállal vég
ződött. Hétfőn délelőtt átlőtt halantókkal ta
lálták egy utszóli árokban. Jóna családos 
ember volt és halálát nagyszámú rokonság 
gyászolja.

Meglőtt ember. Vasárnap éjjel sűrű egy
más utánban 3 dörrenés szakította meg a 
Kossuth-utcza csendjét. Az összefutottak Mach- 
nyik András 16 éves gazda fiút találták vér
től elborítva, akit Szilágyi János lőtt meg, 
összeszóllalkozásbóí kifolyólag. A három 
lövés közül egy fejen találta. A sérülés 
súlyos.

Esküvő. Kiár Béla földbirtokos, f. hó 
16 án tartja esküvőjét Weisz Mariska urhölgy- 
gyel Szakolyban.

Szerencsétlenség vagy öngyilkosság, üzv. 
Martinószky Andrásnó 68 éves asszony vá
rosunkban rendkívüli módon ivott. Szégye
nére volt gyermekeinek, mivel a ruhát is 
oda adta magáról a korcsmárosoknak. Va 
sárnap délelőtt részegen botorkált András 
nevű fia lakására. Az udvaron kötélhinta volt 
a gyermekeknek készítve. Martinószkyné egy 
kis székre állott és a köteleket babrálta. Nem 
lehet tudni, hogy a hintát akarta-e megiga
zítani és a kötél vóletlenségből akadt a nya
kára, vagy pedig öngyilkosságot követett el. 
Mire hozzátartozói meglelték, a fán halva 
csüngött, a szók pedig ki volt rúgva láha alól.

Gyilkosság. Reménnyel telve hajtotta 2 
lovát Karádról Nagy István, a Pataki réten 
vállalt munkája színhelyére e hó 6-án. Az 
útban ifj. Borsos Pál, vencsellői lakos — ki 
már több ízben börtönbüntetéssel volt sújtva — 
felkéredzett szekerére, azt mondta, „hogy a 
kaszálásban igen elfáradt". Nagy István vesz
tére felvette. Hogy mi történt az útban az 
kettőjük titka; annyi azonban tény, hogy a 
Nagy István szekere gazdája holttestével ér
kezett 2 lova által vontatva az „Eggert“-fólo 
majorba, Borsos Pál pedig eltűnt, a szekeren 
hagyva kaszáját és tarisznyáját. Nagy István 
kaszával borzalmasan össze volt vagdalva, 
és elvérzós következtében halt meg. Özvegyén 
kívül 5 árvája siratja. Borsos Pált a csendör- 
ség nyomozza, de most még sikertelen ez, 
mert a tengeri és füzesek búvóhelyet szolgál
tatnak. A nép már is rablóvezórnek tünteti 
fel aki bandát szervezett.

Szerencsétlenség. Végzetes szerencsétlen
ség történt Vencsellön f. hó 8-án, Balog Imre 
15 éves asztalos inassal. Ugyanis nevezet
tet gazdája a tőllük alig 3—4 száz méterre 
lakó cipészhez küldte egy pár cipővel. Mikor 
Balog az utcára ért, ott ment el egy 6 méter 
hosszú nehéz törekhordó gazdasági szekér, 
melynek ritka rácsain beugrott a szekérbe s 
küldetése cóljé ál hirtelen leugorván egyen
súlyt vesztett és a kerek alá került amely 
altestén keresztülment és összetörte. Halálos 
sebével az Erzsébet kórházba szállították 
még aznap,

A szőlőszállítás akadálya. Vármegyénk
ben igen nagy terület van szőlővel betele
pítve. A termény értékesítésének magyar 
részről támasztott akadályáról panaszkodnak 
a szőlőtermelőink. Ausztriai mustszükségletük 
kielégítése végett ugyanis a nyugatmagyar
országi és bécsi borkereskedők magyaror
szági szőlőt óhajtottak vásárolni, hogy útját 
állják a tiroli szőlő beözönlésónek. Megkeres-

I
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KOVÁCSI JENŐ
Női M  kelme-vászon és felérn i iriiiza,

=  Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám. =

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig. I
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tők tehát a magyar államvasutat, hogy a 
n i u s t s z ü k s é g l e t  ládába csomagolt szőlőire, 
miként ezt a Déli vasút is teszi, adjon szállí
tási kedvezményt. A M. Á, V. azonban a ké
relmet a nemzetközi filoxera egyezményre 
való hivatkozással visszautasította. Ezzel szem
ben a szőlősgazdák és borkereskedők bizony
ságokkal szolgálnak arra, hogy az államvasut 
tévesen értelmezi a nemzetközi egyezményt, 
a melynek tiltó rendelkezései csupán a vám
külföldre vonatkoznak, a minek viiágos bi
zonysága az is, hogy Tirol esztendők óta 
látja el mustszőiövel nemcsak Ausztria, ha
nem Nyugatmagyarország borkereskedelmét 
is. A valódi ok inkább abban keresendő, hogy 
a M. A. V. attól tart, hogy esetleg a nagyobb 
díjtételű csemegeszőlőt is mustszölönek fog
ják bevallani, holott ez megakadályozható, 
ha a vasút közegei jogot kapnak a préselés 
ellenőrzésére. Másrészről ha előírják a cse
megeszőlőre nem alkalmas csomagolást, a 
must számítását lehetőleg mellőzik a kereske
dők, mert a must vagy kiforrott állapotban 
érkezik meg, vagy az erjedés meggátlása 
céljából erősen kénezik a hordókat, s ezzel 
a fölötte egészségtelen kénessav jut a szer
vezetbe. A mustszőlő szállításának elősegítése 
megszünteti ezt a mizériát is, mert ha a bor
kereskedőknek módjukban van mustot a fo
gyasztás helyén előállítani, nem jut forga
lomba a kénessavas must. A szőlőtermelők 
és borkereskedők most a kereskedelemügyi 
és föidmivelésügyi ministerektól várják a 
M. Á. V. végzésének megváltoztatását, ezzel 
a tiroli szőlő egyeduralmának megszüntetését.

Tűz. Pampuch János helybeli földbirto
kos tanyáján tűz volt, amikor nagy mennyi
ségű életnemü égett el.

Uj vonatok forgalomba helyezése a nyír
egyháza—mátészalkai és nyíregyháza—vásá- 
rosnamónyi helyiérdekű vasúti vonalakon. 
Nyíregyházáról Mátészalkára és vissza, vala- j 
mint Nyíregyházáról Vásárosnaményra és j 
és vissza ez óv szeptember 1-től kezdve egy- j 
egy uj vegyesvonatpár fog forgalomba he- j 
lyeztetni. Az uj vonat Nyíregyházáról Máté- í 
szalka felé csatlakozással Debrecen és Sze
rencs felől, délután 1 óra 50 porckor indul 
és Mátészalkára délután 4 óra 25 perckor 
érkezik ; az ellenirányban az uj vonat Máté
szalkáról délelőtt 10 óra 34 perckor indul és 
Nyíregyházára délután 1 óra 04 perczkor ér
kezik, hol csatlakozást nyer Debrecen felé.
A nyíregyháza—vásárosnamónyi vonalon az 
uj vonat Nyíregyházáról, csatlakozással Deb
recen és Szerencs felől, délután 2 óra 13 perc
kor indul és Vásárosnaményra délután 5 óra 
01 perckor érkezik; az ellenirányban pedig 
az uj vonat Vásárosnaményröl délelőtt 9 óra 
03 perckor indul és Nyíregyházára délután 
12 óra 19 perckor érkezik. É menetrend-vál
tozással egyidejűleg a Nyíregyházáról jelen
leg este 6 órakor Vásárosnaményra induló 
és oda este 9 óra 07 perckor érkező vegyes
vonat Nyirepyházáról csatlakozással a személy
vonathoz Szerencs felöl, este 7 óra 23 perc
kor indul és Vásárosnaményra éjjel 10 óra 
09 perckor érkezik. A részletes menetrend a 
megfelelő fali hirdetményből vehető ki. — 
Az igazgatóság.

Pályázati hirdetmény. 14539—1905. K. A 
Nyíregyháza rendezett tanácsú városnál elha
lálozás folytán megüresedett s folyó 1905-ik 
évben 2000 kor. fizetéssel s 400 korona lak
bérrel, az 1906-ik évtől kezdödöleg pedig 
2200 korona fizetéssel s 400 kor. lakbérrel 
javadalmazott házipónztárnoki; valamint a fel
mentés folytán üresedésbe jött s a folyó 
1905-ik évben 1000 kor. fizetéssel és 250 
kor. lakbérrel, az 1906-ik évtől kozdödóleg 
pedig 1100 kor. fizetéssel és 300 kor. lak
bérrel javadalmazott irnoki állásra s az ezen 
állások betöltésével megüresedő állásokra is, 
ezennel pályázatot hirdetek. Ez okból felhí
vom a pályázni óhajtókat, hogy az ezen ál
lások bármelyikének elnyerése iránt, — élet
korukat, illetőségüket, erkölcsi magaviseletü- j 
két s a Nyíregyháza r. t. város szervezke- j 
dósi szabályrendeletében meghatározott minő- j 
sitésüket igazoló okmányokkal felszerelt pá- j 
lyázati kérvényüket hozzám címezve a f. évi | 
aug. hó 26 ik napjának d. u. 5 órájáig a 
vármegyei közig, iktató hivatalába nyújtsák 
be ; a választás folytán megüresedő állásokra 
a pályázatot a választás folyamán is elfoga- ! 
dóm. ügy a házipénztárnoki, mint az irnoki

állás, a megüresedő többi állások is, Nyír
egyháza város képviselőtestületének a f. évi 
aug. hó 29-ik napján d. e. 10 órakor tar
tandó közgyűlésén választás utján fognak be
töltetni. Nyíregyháza, 1905. julius hó 3l-én. 
Ssikssay. alispán.

A közös hadsereg ipari szükségletei. A m.
kir. keresk. muzeum megküldötte a koresk. 
és iparkamarának az eddig 12 katonai ható
ság részéről hozzá órkezott szükséglet be
szerzési kimutatások egy-egy sokszorosított 
példányát, melyekből kitűnik: 1. mily nagy 
az egyes katonai hatóságok évi szükséglete, 
2. mily magas volt özek átlagos beszerzési 
ára, 3. ez ideig mely czikkekre nem tettek 
magyarországi gyárosok és iparosok ajánlatot, 
minek következtében ezeket a hadügyi kor
mány Ausztriában volt kénytelen beszerezni. 
Ezen jegyzések megtekintését úgy az iparos
ság, mint a kereskedők különös figyelmébe 
ajánljuk.

A választók keresztneve. Több vármegye 
azt kérdezte a belügyministertől, hogy az 
országgyűlési képviselő-választók névjegyzé
kébe a keresztneveket az állam hivatalos 
nyelvén, vagyis magyaros hangzással kell-e 
beírni, vagy pedig az illető választó anya
nyelvű szerint. A belügyminister iratában ki
jelentette, hogy mivel a választók névjegyzé
két az állam hivatalos nyelvén kell összeál
lítani, az egyes választók keresztnevét is le
hetőleg a magyar helyesírásnak megfelelő 
alakban kell beírni. A mennyiben tehát a 
használt keresztnevek az állam hivatalos nyel
vére lefordíthatok, azokat a jegyzékbe ma
gyarosan kell fölvenni; ha azonban valamely 
sajátságos név magyarra nem fordítható, azt 
az eredeti alakban lehet bejegyezni. Az ellen 
nem tesz kifogást a minister, hogy — a vá
lasztók személyazonosságának könnyebb meg
állapítása okából — a választó idegen hang
zású keresztnevét a névjegyzékben zárójel 
között feltüntessék.

Csőd. Angyal Gábor Károly kisvárdai 
üveg- és porcellánkereskedő csődjében be
jelentési határnapul jövő hó 15-ödike állapít
tatott meg.

Az utlevéiügyek késedelmes elintézése. A
belügyminister az alispánok utján az összes 
főszolgabirákhoz és rendőrkapitányokhoz kör
rendeletét intézett, a melyben meghagyja 
az utlevéiügyek soronkivüli elintézését. A 
belügyminister úgy tapasztalta, hogy az ut- 
levélügyek s különösen a külföldi képviselő- 
testületi hatóságok által az útlevelet kiállító 
hatósághoz áttett kérvényeket feltűnően las- 

j san, sőt többszöri sürgetés után sem intézik el.
Sörárpa vásár Miskolczon. Az országos 

gazdasági egyesülettel és a kereskedelmi és 
iparkamarával együtt, f. évi aug. hó 22-ón 
Borsodmegye székháza tanácstermében sör
árpa vásár lesz. A vásár 9—12 és 2—4-ig fog 
tartatni. A vásáron a közvetlen vétel és el
adás szabad. Aki a vásár iránt érdeklődik, 
forduljon a debreceni vagy miskolci kamará
hoz, a honnan bővebb felvilágosítást kap.

Gabonatisztitásról. A kassai gazdasági 
tanintézet a gabona tisztítására vonatkozólag 
a következő jó tanácsokat adja lapunk utján 
a nagy közönségnek : A cséplés után a ga
bona igen sok esetben nem jut olyan tisztán 
ki a gépből, hogy ezt egyenesen öröltetni, 
piacra vinni vagy pláne vetőmagnak lehetne 

] használni. A gabonát a benne levő por, gyom- 
! magvak, töröttszem és más egyéb kisebb- 

nagyobb tisztátalanságoktól meg kell tisztí
tani. Különösen nagy gondot kell arra fordí
tani akkor, ha vetőmagot készítünk elő. — 
A vetőmagnak mindenkor a legjobb, legszebb, 
és legegészségesebb magvakat kell kiválasz
tani. Hiába készíti elő a talajt megfelelően a 
gazda, hiába a legmegfelelőbb módon a mű
trágyákat alkalmazni, ha tisztátalan vetóma- 

! got vet abba a talajba. A gabona tisztitásá- 
| nál ép úgy, mint más egyéb termények tisz

tításánál mindig arra törekedjünk, hogy 
mindenek előtt a vetőmagnak valót válasszuk 
ki és azt úgy alak, mint súly, mint nagyság 
szerint is a legtisztább állapotba hozzuk. 
A vetőmag tisztításánál sem időt, sem pénzt, 
sem munkát no sajnáljunk, mert ez bizton 
megtérül a jobb, nagyobb, szóval megfele
lőbb terméseredményekben. A gabona tisztí
tására ma már tökéletes és jó terménylisz- 
titó gépeink vannak, melyeknek helyes meg
választásával képesek vagyunk a vetőmagot 
megfelelő módon előállítani. A vetőmagnak

való gabona tisztítása után, válasszuk ki a 
piacravalót. A gabona minél jobb és tökéle
tesebb tisztítását az eladásra szánt magnál ép 
úgy, mint az őröltetésre forditandónál is min
denkor figyelembe kell venni és arra nagy 
gondot kell fordítani.

Egy huszárkapitány eltűnése. IlalassylJe- 
zső huszárkapitány helyből egy héttel ezelőtt 
eltávozott és nyoma veszett. Körözése iránt 
megtették a lépéseket, mert nincs kizárva, 
hogy baleset érte, vagy bűnténynek esett 
áldozatául.

Veszett sertés. Kótajban nagy riadalmat 
okozott Dobránszky Mihály sertésének a 
megveszóse. Szerencsére embert nem mart 
meg a zárlat elrendeltetett.

A postabélyegek javítása. Az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesülés nemrégiben 
előterjesztést tett a posta- és táviró-vezórigaz- 
gatóságnak, a melyben hivatkozva azokra a 
panaszokra, melyek a postabélyegek gyönge, 
könnyen szakadó papírja és hiányos perforá
lása miatt főleg a kereskedők körében egyre 
sűrűbben hangzanak föl, kérte e bajok orvos
lását. A posta- és táviró-igazgatóság most a 
kereskedelemügyi ministernek e fölterjesztés 
elintézésekópen kibocsátott rendeletére, arról 
értesíti az O. M. K. E.-t, hogy mivel a pa
nasz folytán foganatosított kísérletek csak
ugyan azt igazolták, hogy a jegyeknek egy
mástól való szótfejtóse időrabló óvatosságot 
tesz szükségessé, a mely nélkül a jegyek 
papirosa könnyen elszakad, intézkedik, hogv 
ezentúl a frankojegyekhez szállítandó papír
anyag rövidobbre őröltessék és a perforrálás 
sürittessék.

Fölhívás a vidéki poétákhoz. Sok, gyak- 
rai valóban értékes tehetségű ifjú él szerte
szórva szép hazánk vidéki városaiban, ám 
ezeknok a tehetsége legtöbbnyire csak szuny- 
nyadozik, mert nem találnak utat, módot, al
kalmat és tért arra, hogy lelkűk gondolatai
nak és érzelmeinek kifejezést adhatván, azo
kat érvényre juttathassák. — Valamint a 
rózsabimbó is csak a napsugár hő csókjaira 
bontja ki illatos szirmait, mig az árnyékban 
szunyadozván, ;elhervad anélkül, hogy pom
pájában gyönyörködhettünk volna; úgy a 
költői szív és lélek is csak akkor nyitja ki 
ábrándjainak tarka virágait, ha a nyilvános
ság napsugara körülcsókolta azoknak bimbóit; 
mig az ismeretlenség homályos árnyékában 
azok is elhervadnak. — Arra kell tehát 
törekednünk, hogy ezek, a nagy világ 
előtt még ismeretlen tehetségek virágainak 
bimbói a nyilvánosság tündöklő verőfé
nyében megfürödvón nyissák ki szirmaikat, 
fölkérjük e célból a vidéki poétákat, küld
jék be válogatott költeményeiket Ketskés 
Győző címére (Szarvasgede, Jobbágyi: Nóg- 
rád vm.) aki vállalkozott arra, hogy e köl
teményeknek legszebbjeit .Szétszórt virágok* 
címen egy vaskos kötetben összegyüjtvén, 
kellő számú előfizető jelentkezése esetén ki
adja. Bnzgólkodjunk tehát, hogy e vállalatot 
siker koronázza, hisz ez tagadhatatlanul neve
zetes irodalmi esemény volna, amely ezideig 
páratlanul áll a maga nemében. Kérjük a 
költeményeket mielőbb, de legkésőbb f. óv 
szeptember 20-ig a fenti címre beküldeni s a 
bírálat tudatása céljából egy-egy válaszbó- 
lyeget mellékelni. Kéziratokat nem küldünk 
vissza.

Hölgyek tánácsot és segélyt nyernek, 
szülés esetén felvétetnek, a legnagyobb titok
tartás mellett, egy intelligens gyakorlott szü
lésznőnél. Kényelmes lakás. — Orvosi fel
ügyelet. Debreczen, Kossuth-u. 61. sz.

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

Vadásztöltények, lőpor, serét, flóber 
< és revolver golyók. Kerti és szalon tűzi

játékok, mig a készlet tart. Dohányzsineg,
; és termény zsák legjutányosabban besze- 
! rezhetö: H i r s c h l e r  N Ió p  cégnél Nyír

egyháza, Városház tér 5.
Termény á ra k :

Búza...................................... 7-30— 7 40
R ozs........................ . . 5-90— 6-00
Á rpa ...................................... 600— 6-20
Z a b ......................................  5 .80- 6 00
Tengeri................................. 8.30— 8'40
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Űri lakodalom falun.
Irta : Dynamó.

(Folytatás.)

Délután 3 óra felé van az esküvő a 
templomban. A menyasszony persze már 
dél óta öltözik, helyesebben öltöztettetik. 
A mamát alig bírják kicsalni a konyhából és 
erőszakkal kell a fekete selyemruhát reáadni, 
pedig még indulásig háromszor is belisztezi 
azt a tulpakkolt éléskamrában, ahonnan min
den percben kell valamit kiadnia.

Hát az örömapa ? Ejnye no az öröm
apa hová lett ? Hát hisz ö már egy kicsit 
többet koccintgatott mint más, egyrészt mert 
neki muszáj, másrészt mert biz ő nem ellen
sége a jó borocskának, hát mondom ö kelme 
egy kissé ledült a filegoriában, párologtatási 
szándékkal, mert hisz még este is kell inni.

Miután azonban elfelejtette levetni a 
szalonkabátját, nagyon összegyűrődött rajta s 
fölköltetvén, szomorúan konstatálja, hogy 
kár volt a szabónak 2 koronát fizetni a va
salásért.

Node végre együtt van az egész menet. 
Nyoszolyó lányok, vőfélyek, násznagyok stb. 
és az egész falu apraja-nagyja. El is indul
nak nyomban a templomba szép rendben és 
elhelyezkednek az oltár köröl.

A ceremóniáknak ez a főrésze is lefo
lyik minden zavar nélkül. Az eskető pap 
félórás gyönyörű beszédben méltatja a mai 
nap fontosságát, a szeretetröl beszél és a jö
vendő boldogságról . . . már ahogy ilyenkor 
szokás.

A vénasszonyok sírnak, a szertartás vé
get ér és a menet lassan visszasétál.

Most már mindenki üdvözli a fiatalokat, 
mert „igazán* csak most lettek férj és fe
leség.

Ki kézszoritással, ki csókkal, de min
denki csak jót kiván.

Az ezután következő idő a legunalma
sabb. Csak úgy lógnak a vendégek a házba 
be, a házból ki.

Az öregek kártyáznak, az asszonyok 
kávéznak, a fiatal lányok pedig vőfélyeikkel 
sétálgatnak a kert homokos utain.

Az igaz, hogy elne felejtsem valahogy; 
időközben már előkerült a közeli kis városka 
„első" cigányzenekara is, (hogy miért hívják 
elsőnek azt nem tudom) és a vacsorához 
ülést egy múlt századbeli indulóval a már 
nagyon megszaporodott vendégseregnek tud
tára adja.

Megjegyzendő, hogy az élelmes házi
asszony már előzőleg jóllakatta a csokoládé 
szinü „zenész urakat" nehogy a vendégeknek 
a vacsora után nélkülözni kelljen őket job
ban mondva, hogy asztalbontás után azonnal 
kezdődhessen az isteni tánc.

Szóval megadatván az etetésre a jel, 
mindenki helyet foglal. Az asztalfőn termé
szetesen a fiatalok jobbról, balról egy-kót 
„nagyságos úr" vendég, azután a gazdag 
árendásné ragyogó ékszerekkel annyira meg- 
pakkolva, hogy akár ellehetne oltani a füs
tölgő lámpákat. Azután jönnek a papok, ro
konok, keresztszülők, előkelőbb vendégek, a 
nyoszolyó lányok vőfélyeikkel, kevósbbé elő
kelő vendégek falusi jobb gazdák, harango
zok, stb. így lejjebb és lejjebb „rangfokozat" 
szerint.

Mikor mindenki elhelyezkedett végre, 
nyomban feltűnik a konyhaajtóban a még 
hajadon házi kisasszony, (ha van) magasra 
emelt hosszú tállal, utána pedig egy sereg 
fogadott és fehérkötényes szobalány, hasonló 
felszereléssel.

Az italokat a szolgabiró ur hajdúja ke
zeli kitűnő szakértelemmel, a mi nagy praxisra 
vall. Segítségére vannak a bicegő kisbiró, 
szintén uniformisban, (ö kezeli a szódavizet) 
és végül „a nagyságos ur" livrés, fehérkez- 
tyiis inasa, aki lenézi most említett collegáit 
és a hivatásának teljes tudatában a legna
gyobb komolysággal szolgálja fel kizárólag 
a felső részen a jobb borokat.

Node minek beszéljünk az evés-ivásról, 
hisz az mindenütt egyformán végeztetik, ahol 
éhes és szomjas emberek vannak nagyobb j 
számmal együtt.

„ S Z A B O L C S "

Denique mindenki jól evett és jól ivott, 
Közbe nehány jobb-rosszabb sikerű dikción 
is kénytelenek átesni.

Elsők persze a hivatásos szónokok a 
különböző vallás felekezetű papok, azután a 
szolgabiró ur, jegyzők, tanítók, körorvos, stb. 
Hallani nagyon szép hasonlatokat, megszive- 
lendő tanácsokat és hallani azt a bizonyos 
„virághasonlatot" is bőven, amely valószínű- , 
lég már az Ádám és Éva esküvőjén is el- 1 
hangzott.

A legtöbb szónoklatra természetesen, 
— mint az már ilyenkor lenni szokott, — 
senki sem figyel, legkevésbbé akiknek szól, 
a fiatal pár; a gyengébb hangú szónok tár
gyáról pedig a tányércsörgés, pohárkoccin- 
gatás és élénk diskurálás okozta óriási zaj
ban még a közvetlen szomszédság sem bir 
tudomással. A távollevő meg csak úgy sejti, j 
hogy az az ur, aki ott áll, poharat tart egyik 1 
kezében (a másik nadrágzsebóben van) és a 
szája mozog, valószínűleg dikciózik.

Mint mindennek azonban, úgy a vacso
rának is egyszer vége van. Hej, ilyenkor 
már fölvannak a kedélyek villanyozva. A teli 
has, a jó borocskával való gyakori koccin- 
gatás a lelkesítő magyar nóta, (amelynek az 
a sajátsága, hogy akármilyen rossz kiadásban 
is élvezetes) mind hozzájárul ahhoz, hogy az ! 
ember kezdje magát jól érezni. Fiatal lányok, 
urak kipirulnak, fölmelegednok s mikor meg
szólal a táncszallában az első csárdás, általá
nos az öröm s öreg, fiatal egyaránt siót 
elhagyni helyét s megszabadulni libadugás
hoz hasonló kényszerszerü lakodalmi vacso
rától.

Ezután jön még egy nagyon kedves 
kötelesség: végig parolázni és „kedves 
egészségére kívánni vagy 30 ösmerősnek a j 
vacsorát.

(Folyt, kin.)

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Védekezés a takarmányhiány 

ellen.
Ezen cikket közlés végett lapunknak, a földm. minisz- j 

terium 8327 eln, szám alatt küldötte.
Folytatás.

A köles szintén gyorsfejlődósü növény 
és tarlóvetemónyül nagyon jól használható. 
Rendesen magjáért termesztik, de termel
hető zöld takarmánynak is ; nehezebben szá
rítható szénává, mint a mohar.

Tarlótörós után azonnal vetendő, takar- 
mánytermelós czóljából 12—15 cm. sortávolra, | 
1—2 cm. mélyen vetjük. Vetőmagszükséglet 
szórtvetósnól 20—30, sorosvecésnól 12—18 ! 
liter.

Vetés után boronálni és hengerezni kell. : 
Termése kát, holdankint 50—70 q zöldtömeg 
vagy 15—20 q széna lehet. Kaszálni akkor | 
kell, ha bugáját hányja, miután szénává nehe- ! 
zen szárítható, lehetőleg zölden etetendő, a 
felesleg pedig rósz időjárás esetén bezsom- 
bolyázható. Ha magnak hagyjuk meg, szál- ; 
mája a legjobb minőségű tavaszi gabonaszal
mának takarmányértókével bir.

A pohánka vagy tatárka szintén tarló- 
vetemény, ezt legtöbbször magja miatt ter
melik, de lehet zöldtakarmánynak is termelni, 
sokat azonban nem jó belőlle etetni, mert az 
állatok pohánka betegséget kapnak tőle. Nagy 
előnye, hogy igénytelen és gyorsan fejlődik. 
Júliusban vetve szeptemberbe már virágzik 
és teljes virágzása előtt kaszálandó. Takar- 
mánytermelós czéljából szokták mustárral 
vagy kölessel keverten vetni.

Tarlótörós után azonnal vetendő 16—18 
cm., jobb talajokon 24 cm. sortávolra, 1—2 
cm. homoktalajon 3—4 cm. mélyen. Szórt- 
vetésnél kát. holdankint 70—90 liter, sorve- 
tésnól 50- 60 liter vetőmag szükséges. Ter
mése 30—60 q zöldtömeg lehet. Csakis más 
takarmányfólókkel keverten és mérsékelt 
mennyiségben szabad etetni.

Á fehér mustárt Németországban már 
régebben termelik, mint a fejős tehenek igen 
jó takarmányát és tavaszszal vagy nyáron 
vetik. Nálunk ezen időszakban a földi bolha ! 
nagy károkat okoz benne, ha azonban augusz- j 
tus végén vagy szeptember elején vetjük és j 
csak némileg kedvező az időjárás, késő őszre 
jó zöldtömeget adhat, mert a kisebb fagyok 
iránt nem érzékeny. Az alföldön ritkán sike

rül. Ezen növénynyel a zöldtakarmányozást 
késő őszig ki lehet nyújtani és vele lehet 
befejezni, azonban bezsombolyázni a mustárt 
nem szabad, mert csípős izt kap és nem eszik 
az állatok.

Augusztus végén, szeptember elején ve
tendő 20—30 cm. sortávolra, vetőmagszük
séglet kát. holdankint szórtvetésnól 15_18
sorosvetósnél 12—15 kg. lehet. Vetés után 
6 — 7 hót múlva kaszálható és 60—80 q zöld
tömeget adhat egy kát. holdról.

A csibehurnak előnye, hogy igénytelen 
gyorsan fejlődik, jó minőségű takarmányt 
szolgáltat, de száraz kiima alatt nem diszlik 
és ezért szeptember elején vetendő, a mikor 
már néhány esőre van kilátás. Különösen 
szereti a jobb minőségű homoktalajokat (az 
alföldön nem sikerül), ha nehány esőt kap. 
vetés után 7—8 hét múlva kaszálható.

11-13 cm. sortávolra vethető, 1—2 cm. 
mélyen, vetés után boronálni és hengerezni 
kell. A vetőmagszükséglet szórtvetósnól 12— 
15, sorosnál 9—12 kg. A közönséges válfaján 
kívül van egy „óriási “-nak nevezett válfaja 
is, ez azonhan igényesebb, 10—11 hétig fej
lődik és mintegy 50 százalékkal több vető
mag kell belőle.

Zölden és szénává szárítva etethető 
vagy bezsombolyázható, szénatermóse 8—15 
q, zöldtakarmánytermése pedig 25—35 q le
het kát. holdankint. A fagy iránt érzékeny 
és ezért a hideg idő beállta előtt feletetend’c 
vagy bezsombolyázandó.

A tavaszi borsó és őszi árpa keveréke 
szintén nagyon alkalmas arra, hogy vele a 
zöldtakarmányozást késő őszig kinyújthassuk 
és esetleg bezsombolyázva, téli takarmány
készletünket szaporítsuk.

Ezen keverék oly módon vethető, hogy 
kát. holdankint 1 hektoliter tavaszi borsót és 
egy fél hektoliter őszi árpa keveréket jú
lius—augusztus hóban 20—25 cm, sortávolra 
vetjük, vetés után boronálni és hengerezni, 
kikelés után pedig ismét boronálni kell. Ked
vező időjárással a keverék október—novem
ber hóban nagymennyiségű zöldtakarmányt 
ad és ez fejezheti be a zöldtakarmányozást, 
a fölösleg pedig bezsombolyázható.

Télen át a tavaszi borsó visszamaradt 
töve kipusztul, az árpa megmarad és ez jőve 
óv tavaszán vagy korai zöldtakarmányt ad, 
vagy pedig magnak hagyható.

A takarmányszüksóg csökkentésének 
másik eszköze az, hogy öszszel olyan takar
mánynövényeket vetünk, melyekkel tavasz
szal korán lehet megkezdeni a zöldtakarmá
nyozást. Ezen takarmánynövények : a takar
mány rozs, biborhere, nöszös-bükköny-keve- 
rék, őszi borsó és bükkönykeverék, keszt
helyi keverék.

A takarmányrozs lehetőleg frissen trá
gyázott földbe, sűrűbben vetendő, mint a 
magja végett tormelt és a kora tavaszszal 
kalászhányás előtt kaszálandó. Szénakószitésre 
nem alkalmas, mert nem sok értékű szénát 
ad, de az őszi keverék etetéséig jó zöldta
karmány, mely tavaszszal legkorábban hasz
nálható.

A biborhere rövid tenyészidejű folytán 
különösen alkalmas arra, hogy mint közbe
szúrt takarmánynövény termesztessék. A ta
laj iránt e növény nem támaszt nagy igé
nyeket; megterem mindazon homok és agyag
talajokon is, ahol a talaj sekély volta, vagy 
egyóbb okok miatt a lucerna és lóhere, már 
sikerrel nem termeszthető, ha az nem túlsá
gos nedves. Legnagyobb terméseket a tevé
keny vályogon szolgáltát.

Az újabb tapasztalatok szerint, ha a bi- 
jorherót augusztus végén, az alföldön, szep- 
ember hó elején ültetjük, s ha kedvező idö- 
árás mellett még megerősödhetik, kifagyástól 
tem kell tartani. Nagyon sietni a vetéssel 
íem célszerű, mert az ősszel tulbuján foj- 
ödö növény a vastag hótakaró alatt a meg- 
ulladás veszélyének van kitéve. — \  iszont 
lülönösen hűvösebb vidéken szeptember ele- 
én túl vetni nem tanácsos, mert nem ero- 
ödik meg annyira, hogy a telet biztosan 
kibírná. Igen hideg éghajlatú, exponált he
gyes vidékeken termelése nem ajánlatos.

A vetőmag szükséglet katasztrális hol
tanként a szórt vetésnél 15—20 kilo, ^  
oros vetésnél természetesen kévéséin:

(Folyt, küv.)
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H I R D E T É S E K .

.1.92/1905. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a debreceni kir. tör
vén vszék 8145/905. számú végzése által 
[)omán és Kurz debreceni cég végrehaj
tató javára Kovács Mihály szentmibáiyi 
lakos ellen 390 korona 34 fillér tőke en
nek 1905. év január hó 19-ik napjától 
számítandó 6% kamatai és eddig ösz- 
szesen 70 korona 60 fillér perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
456 korona 10 fillérre becsült kész férfi 
és gyermek nadrágok, kabátok, lajbik stb.- 
ből álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir I 
járásbíróságnak V. 148/1905. számú ki
küldést rendelő végzése folytán a hely
színén. vagyis Szentmihályon alperes la
kásán leendő eszközlésére 1905. évi augusz
tus hó 16 ik napjának délután 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára j 
az 1881. évi LX. t.cz. 108. §-ban meg- j 
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő. !

Kelt Tiszalökön, 1905. évi julius hó j 
25. napján.

Sziicsy Béla,
kir. bír. végrehajtó, j

XJj! XJJ!
____COOK8 JOHNSON
1 amer. szahadalm, tyukszemgyiírüje,

A jelenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszert! 
hatással és azonnal csilapitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógyszertárban A'Ztria-Magyarország- 
ban. 1 darab borítékban 20 fillér, 6 darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magyarország részére : Török József gyógy
szertára Budapest, VI., Király-utca 12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: „A 

szamaritánushoz-, Grác.

l Hirdetések i•  •
! jutányos áron felvétetnek 1 
* a kiadóhivatalban. !

Taligások és bérkocsi tulajdonosok díjszabályzata.
I. S ze m é lyszáll í tá s .

Személyszállító taliga Egy lovas bérkocsi Két lovas bárkocsi

A teljesített szolgálat Egy személytől Kél személytől ||
<3Nm Nappal j Éjjel Nappal jí Éjjel

Nappal jj
::

Éjjel Nappal Éjjel

kor. fill.j kor.) flll. kor. fill. ikor.| fill. kor. fill. i kor. fill.

1 oi id fill. kor.) fill.

1 A vasúti állomásig vagy v is s z a ............................ _ | 40 - | 60
1 1

60 í _ 80 . . - 80 1 1 i 20 1 60
2 A Sóstóra, vagy v is s z a ............................ 1 1 20 1 80 1 60 j o 1 40 2 — 2 80 3 _ 4 .. _
3 A Sóstóra és vissza 3 órai id ö zésse l................... 1 60 2 40 2 40 3 1 60 3 60 5 — 5 — 6 50
4 A vasúti állomástól a katonai nagy laktányáig, vagy _ j 60 -  1 80 1 __ ' i ! 40 1 _ 1 40 1 20 1 60
5 A városból a katonai nagylaktanyáig, vagy vissza 80 1 20 1 20 i j 60 1 20 1 60 1 60 2 _
6 A városból a katonai nagylaktanyáig és vissza fél- 

órai id ö z é sse l........................................................ 1 40 1
I

40 2 . 2 2 60 2 40. 3
7 A katonai nagylaktanyáról a Sóstóra vagy vissza 1 60 2 40 2 40 ! 3 60 3 — 4 — 4 — 5 25
8 A katona nagylaktanyától a Sóstóra és vissza 3 

órai idözéssel ........................................................ 2 - 3 _ 3 - 4 _ 5 _ 6 50 6 8
9 Keresztelés, esketés és tem etésnél....................... 1 — I — — 1 40 — — 1 40 — — 2 —

10 Taligázás óraszámra sorompókon belül . . . .  
a) első negyedóra ............................................... ___ 40 __ 60 ___ 60 - ■ 80 - 60 80 80 1
b) minden további n e g y e d ó ra ............................ — 20 — 30 — 30 i — 40 — 30 — 40 — 40 _ 50

11 A városból az ó és Himeskert végéig vagy vissza — 50 70 — 70 1 — — 80 1 20 1 20 1 60
12 A városból az Ó- és Himeskert végéig oda és 

vissza fél órai várakozással . . . . . . . . - 80 1 1 20 1 j 20 1 40 1 20 1 60 1 60 2
13 Az Ó- és Himeskertből a vasúti állomásig vagy 

v is s z a ...................................................................... __ ! 80 1 1 _ 1 t 20 1 40 1 20 1 60 1 60 2
14 A városból a katonai gyakorlótérig, vagy vissza 1

I
1 : 40 1 1 40 | 1 60 1 60 2

1

2 40 3

II. T e h e r s z á l l í t á s .

Sorszám A teherszállító taligások díjszabályzata Korona Fillér

1 Teherszállítás a vasútra, vagy vissza 2 m óterm ázsáig....................................................................... 40
2 Teherszállítás a vasútra, vagy vissza 10 métermázsáig, mótermázsánkónt................................. — 16
3 Teherszállítás a vasútra, vagv vissza nagyobb szállításoknál mótermázsánkónt............................ — 12
4 Egy móteröl tűzifa beszállítása a fa ra k tá rb ó l..................................................................................... 1 40
5 Egy negyedmóteröl tűzifa beszállítása a faraktárból........................................................................... — 40
6 Egy taliga föld, vagy homok beszállítása s a szemóthordás taligánként.......................................... — 40
7 Száz tégla beszállítása............................................................................................................................... — 40
8 Száz vályog beszállítása.......................................................................................................................... — 80
9 Egy fuvar viz behozatala egy vagy két hordóval a sorompón b e lü l............................................... 40

I



8 . S Z A B O L C S *

K'ESZTENBABM HERMÁN
hordógyáros Beregszász.

A jánlok jó fehér fából 
k ész ített, s z u m e n t e s  
-■ boros —

HORDÓKAT
a következő árakban:

165— 180 literig á 6 K. 10 fillér, 
200— 240 literig á 6 korona, 
24 0 — 315 literig á 5 K. 95 fill,

hek to literen k in t. 
Nyíregyházi állomásig szállítva.
A  legjobb kiv ite lrő l  t isztelt  
vevőim et előre is b iztosítom .

Kiváló tisztelettel:

KESZTENBAUM HERMÁN.

Stubnyafürdő
m eleg  gyógyforrások  k öszV ény, 
—. csu z , is c h ia s  e llen . =

Az augusztus hó 20-ával kezdődő utó
idény tartama alatt teljes ellátás, lakás 
=  az uj szállodában, fürdővel együtt =

személyenként 5 K. 50 fii.
Prospektust s felvilágosítást szívesen küld: 

....  Az igazgatóság. = =

T H I L L E
soV ónyitó  teá n a k  h a tá sa  k ü lö n ö 
s e n  k ö v ér  eg y én ek n él ism er e te s .

C so m a g ja  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 ó g y tá rá b a n  
Budapest, Király-utca 12-ik  szám.

KULONLEGESSEGI
fi mindennemű gazdasági gépek 

műszaki cikkek és malom
berendezések előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók —-  ■ ■-

ti
a

31
ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi

teleket is elvállal.
t] Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 

Fióküzlet: Mátészalkán.

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtőt stb. 
— vásárol minden mennyiségben —■ -

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

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

N1 GRIN
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

Első nyírvidéki hordógyár
Nyíregyháza, Zöldségtér 9.

A legkitűnőbb anyagból készítünk

átalagokat m inden nagyságban.

Tankönyvek féláron!!
G ym nasium ban, polgári iskolában és az összes 
elem i iskolákban használandó isk olak önyvek  uj 
példányok bolti áron, használt példányok feláron
---------------- € 5 ^ . :  -

P i r í n g e r  l á n o s
k ön yvk eresk ed éseb en  N yíregyháza. |Városháza|
= —  !! ÍRÓSZEREK, RAJZSZEREK!! —
Diák naptár és diák almanach ingyen.

O G O G O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Hoífherr és Schrantz 8

Hordókat
gön czitő l kezdve a legnagyobb tra n sp o rt hor
dóig. úgyszintén sz ü r e te lő  és p in ce-ed én y ek et,

tölgy vagy fenyőfából a legjutányosabb áron.

Elvállal úgy magános, mint üzleti vagy uradalmi

pince-berendezéseket,
javításokat s minden e szakba vágó munkát.
Kész hordókban állandó raktár.

Meghívásra bárhol megjelen.

gépgyár
bizom ányi raktára

M Á N  D L  E M IL
s z é n r a k t á r á b a n

N yíregyháza, Széchényi-tér8.

A jánlja  új Vietoria sor
vető  és leg  jobb műtrágya- § 
Szóró gépeit váltó kere- g 

k ék  nélkü l, g

répa, szeeskavágóit és g 
gőzeséplő gépeit.

ícoooooooocooooooooooooooi
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NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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