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Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

A helyzet.
Irta: Dr. Proliié Vilmos.

Hogy hazánk története ismét válsá
gom forduló elé jutott, mely jelentőségé
ben nem marad és nem maradhat múlt
jának nagy mozzanatai mögött, az két
ségtelen. Ezt elismerik mindazok, akik a 
közügyekkel valaha törődtek, elismerik 
azok is, akiket csak erősebb mozgalmak, 
nagyobb arányú küzdelmek felmerülése 
képes a kizárólag maguk ügyével bajával 
való veszödésból felrázni

Sajnosán tapasztaljuk azonban, hogy 
eme egyértelmű beismerés dacára a 
helyzet tulajdonképeni mivoltának meg
ítélésében a lehető legellentétesebb felfo
gások jutnak érvényre és viaskodnak 
egymással, mintha a helyzet egy hihetet
lenül kuszáit sphinix-féle talány volna, 
melynek megfejtéséhez isteni ihletség és 
lángész kívántatik. Pedig a helyzet csak 
addig zavaros, .amig merően bámulunk 
a kavarodásba s részleteit, tényezőit kü
lön szemügyre nem vesszük. — Mihelyt 
azonban a dermeteg bámulást felváltja a 
szem fürge járása, hol ezt, hol azt az 
alakot vagy csoportot figyelve: hol támad, 
milyen fegyverrel, hol vonul vissza, mi
lyen arccal, mit rejteget :> összeszoritod 
öklében, mindjárt világos minden s nem 
csak a helyzet tényezői állanak szemünk 
előtt leplezetlenül, hanem maga a helyzet 
is a maga rideg valóságában.

A tényezők közt ott van .először a 
mgyar király, mint Ausztria császára, 
ott van Ausztria s a kettőnek közös 
egyetértéssel kinevezett magyarországi 
ügyvezetője, a Fejérváry kormány, az 
országgyűlési pártok egy töredékével: ott 
van továbbá az egyesült ellenzék még 
mindig fenntartott külön pártkereteivel, 
ott egy másik csoport mely nem tud 
határozni, mitévő legyen, csak a semmit
tevést csoportosítja, s ott végül a nem
zet, a Jmelynek bőréről tulajdonképpen 
szó van.

Vegyük sorra ezeket a tényezőket.
Nincs Magyarországon jóravaló ma

gvar ember, aki hajlandó ne volna latba 
vetni*azt a körülményt, hogy a magyar 
Király egyszersmind Ausztria császára is, 
és e kettős minőségben tényezője a vi
lág politikának s e kettős minőségében 
szükségképen ki van téve  ̂ellentétes be
folyásoknak, melyek az ő feje fölött,

időnként birodalmának népei fölött is 
összegyüjthetnek egy-egy felhőgomolyt. 
Csak az >a baj, hogy ugyanazt a fejedel
met, kinek homlokát eppen úgy érintette 
a Szent Istvánnak maholnap ezer eszten
dős koronája, mint az alig száz éves 
osztrák császári diadém, Ausztria kizáró
lag a maga érdekeinek képviseletére 
akarja lefoglalni, és bár tény az, hogy 
Ausztria érdekei távolról sem azonosak a 
trón érdekeivel, e lefoglalás majdnem 
teljesen sikerült, amit elég világosan él- 
árui az osztrák sajtó, meg a hagyomá
nyos osztrák politika jelenleg előtérben 
álló képviselőinek magatartása és nyilat
kozatai, mindenek felett pedig maga 
Őfelsége, aki készebb magyar népét át
adni a kimondhatatlan nyomornak és 
szenvedésnek, semhogy e nemzet jogos 
és törvényes kívánságait teljesítse; és 
tény az, hogy az összbirodalmi eszme 
politikusai készek volnának Őfelségének 
fenyegetéseit beváltani s Magyarországot 
véres háborúval leverni, ha az adott vi
szonyok a sikert előre is biztosnak mu
tató számvetéshez kellő alapfii szolgálhat
nának. Magyarország törekvéseinek vérbe- 
fojtására ma is éppéu úgy meg vari a 
hajlandóság, mint valaha (hisz Tisza Ist
ván sem esett talán a fe jelágy ára, hogy 
a golyót és akasztófát hallucinátiós álla
potban emlegette volna), csak nincs meg 
a mód ennek a gyönyörűséges hajlan
dóságnak tettekben való megnyilatko
zására.

A mód az nincs meg. mert ha Ma
gyarországot. mely úgyszólván védetlen, 
Oeck és társai felfogása szerint gyerek
játék volna is letaposni, annyi belátásuk 
még van a kardcsörtető uraknak, hogy 
Magyarország legázolása egyértelmű az 
összmonarchia végleges agyonüfésével, a 
chlopyi hadiparencsban emlegetett n a g y  
egésznek  nyomorult semmivé való össze- 
töpörödésével.

A  Tisza féle golyó és akasztófa em
legetés. a királyi beszédben jelzett ki
mondhatatlan nyomorúság és szenvedés 
tehát inkább csak vak vaklövések s va
lamint Tisza kénytelen volt „alkotmány 
és parlamentarizmus mentést11 r emlegetni 
fenyegetése folytatásaképen, Ófelsége is 
az „alkotmányt* és az „alkotmányos utat* 
köti Fejérváry lelkére az ügyvivő kor
mány inaktiválásáról szóló királyi kézirat

ban. Hogy azonban az „alkotmányósdik 
éppen olyan üres valami, mint az ijeszt
getés volt, az szembetűnő. De elő kell 
áliani, hol egyikkel, hol a másikkal csak 
azért, hogy az idő teljék, s a nemzet 
kifáradjon, elfásuljons a megvesztegetési 
és megtévesztési kísérleteknek, melyek 
az utóbbi időben már félre kezdtek sülni, 
megfelelőbb médiuma legyen. — A Lajtán 
túl ugyanis nem szeretnek a történelem
ből okulni, ami nem is csuda, mert szé
gyenletesebb történet nincsen, mint 
Ausztriáé, azt azonban mégis tudják, 
hogy Magyarországot vérbefojtani nagyon 
nehéz s ez az órdöngős nemzet eddig 
még minden testi halálából feltámadott; 
de tudják azt is, hogy az ezer esztendős 
vitéz magyarság erkölcsi betegségekre 
nagyon inkünál s igy elég ok van ann?1' 
feltevésére, hogy esetleg kellő kezelés 
mellett, erkölcsi halálba dönthető, mely
ből azután nincs többé feltámadás.

Kitüntetéssel, pénzzel, a fejedelmi 
kegy válogatott sugaraival, nemzetiségek, 
felekezetek jóindulatúnak látszó legyezge- 
tésével sokra lehet menni Magyarorszá
gon, s ugyan mit törődik az összbiro
dalmi eszme magyarországi ügyvezető
sége azzal, hogy az egyiknek olyat igér, 
amit a másik miatt meg nem adhat? — 
A fő dolog a megtévesztés, az elbolondi- 
tás, ami meg is termi a maga gyönyö
rűséges gyümölcseit: ma már minden 
társadalmi osztályban akadnak emberek 
százával, akik egvszuszra elfujják: „Éjien 
a nnigyar nemzeti állam! Le a magyar 
vezényszóval ! Le a háromszinü rongy- 
gyal ! Éljen az általános titkos választói 
jog!“ nem törődve azzal, hogy az egyik 
eszme amit éltetnek, merőben ellenkezik 
a másiknak lehurrogásával s ha más 
nem, a puszta logika megkívánná, hogy 
vagy valamennyit éljenezzék, vagy vala
mennyit lehurrogják.

Hogy ez máris sajnos valóság, arra 
elég rikító bizonyíték a nemzetközi szo
cialistákkal szövetkezett Fejérváry kor
mány dicstelen szereplése, mely egyér
telmű a nemzet nyílt kihívásával.

Természetes, hogy ez a kihívás is 
leplezett alakban jelenik meg a hivatalos 
sajtóban és hivatalos nyilatkozatokban. 
„A néppel a népért11 a bivátaios jelszó, 
s egy üres frázis: „legyen biró a nem
zet* a kétségtelenül bekövetkező választá-
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sok alkotmányellenes és erkölcstelen irá
nyának silány fügefalevele.

Sajnos tapasztalatunk, hogy alkot
mányunk és alkotmányos érzületünk nem 
egyéb írott, vagy Íratlan malasztnál. Hogy 
Fejérváry kormányelnöki szereplése al
kotmányba ütköző és törvénytelen, azt a 
parlamenti többség kimondotta, a nemzet 
többsége meggyőződéseként vallja, s Fe
jérváry pártot szervez, a parlamenti több
ség ellen mozgósítja az utcát, farag prog
ramúiét ész nélkül s készül a választásokra, 
melyeket kétségtelenül a maga módja sze
rint fog intézni; s tábora — szégyenére 
az országnak — nem hogy fogyna, de 
gyarapszik napról-napra; hogy milyen 
elemekkel, az Fejérvárynak „wurst" ; de 
a nemzetnek nem lehet az, mert szive 
mélyéig kénytelen összeborzadni arra a 
gondolatra, hogy a végrehajtó hatalmat, 
melyet ó jogainak erejében s a királyi 
esküben bízva ruházott valamikor a sza
badelvű kormányokra, most oly alakok 
gyakorolják, akiket a legmesszebb menő 
fejedelmi kegy se lesz képes soha ez 
életben erkölcsileg rehabilitálni.

És ezek az alakok urai jelenleg az 
autonóm szervezetek kivételével az ország 
összes intézményeinek, s kétségtelen, hogy 
c réven való befolyásukat igyekezni fog
nak a végletekig kihasználni a leendő vá
lasztások alkalmával.

A kérdés tehát az, hogy mi lesz az 
a kérdés, melyben a nemzet lesz hivatva 
dönteni.

Ebben a tekintetben nem foroghat 
fenn kétség.

Őfelsége a coalitió vezéreinek ulti- 
mátum formájában hozta tudomására, 
hogy katonai téren az engedmények egy
szer s mindenkorra ki vannak zárva, 
gazdasági tekintetben pedig Ausztriával 
való tárgyalásra utasította őket, belrefor- 
mok dolgában pedig csináljanak program- 
mot és terjesszék Őfelsége elé, ha egye
bekben elfogadják álláspontját.

A Fejérváry kormány tehát ezek után 
nem tekinthető másnak, mint Őfelsége

akarata képviselőjének és mindenre kész 
végrehajtójának. Haladó párt címén ké
szül pártot alakítani, melynek programmja 
lesz őfelsége akarata, katonai és gazda
sági téren, belreformok tekintetében az, 
ami alkalmasnak kínálkozik arra, hogy 
Őfelsége akarata keresztülvihető legyen az 
alkotmányosság látszatának hiányos meg
érzése mellett.

E programm pedig benfoglaltatik már 
a Kristóffy-Zigány féle „Le az álarccal“ 
cimü röpiratban s röviden, de híven igy 
formulázható :

Magyar vezényszó nem kell, mert az 
mindössze 60—70 szó, s ezért nem ér
demes áldozatokat hozni, még kevésbbé 
érdemes és illő a királyt e miatt búsitani. 
Nemzeti jelvények nem kellenek, mert az 
is csak felesleges cifraság; önnálló vám
terület nem kell, mert az országot gaz
daságilag tönkre tenné. Lesz azonban ál
talános titkos szavazás, iparpártolás és 
sok üdvös belreform a független magyar 
államiság kiépítésére."

A programm fele tehát teljesen ne
gatív, a másik fele pedig csak kortesigé- 
ret arra a czélra, hogy a negatív rész 
keresztülvihető legyen, a nélkül, hogy az 
abszolitizmus kénytelen volna álarcát tel
jesen levetni és a nemzetet az osztrák 
császári akarat nevében ágyúk és szuro
nyok elé állítani.

Hogy állunk azonban a helyzet többi 
tényezőivel, a coalitióval, meg a nem
zettel ?

A coalitióról azt állítja Ausztria és 
az ügyvivőség, hogy merő önzésből és 
haszonlesésből idézte fel a jelenlegi hely
zetet, merő önzésből teszi lehetetlenné az 
„alkotmányos" kibontakozást, mikor szent 
kötelessége lett volna a katonai követel
mények kikapcsolásával mindjárt a vá
lasztások után kormányt alakítani és a 
nemzetnek megadni a békés fejlődés föl
tételeit. Ezt azonban nem tette, mert csak 

; a zavarosban való halászás, az egyéni 
| hiúság kielégítése volt egyetlen célja, s 
! ennek £kész feláldozni Ti nemzetet, kész

árulást elkövetni a trónnal szemben, s 
arcátlanul kacérkodni a Hohenzollernekkel.

Hogy ez merő hazugság, azt azok 
tudják legjobban, akik mindezeket hirde
tik. Tény azonban az, hogy igy látja a 
dolgot a király, aki Kristóft'yék szerint 
már csak azért sem bízhatta meg Kos- 
suthékat kormányalakítással, mert lelket
len népbolonditókra nem bízhatta az or
szág sorsát, s felségárulás gyanújában 
levőkkel nem képviseltethette magát a 
magyar törvényhozás házában, teszi pedig 
a kormány és pártja mindezeket a nyilat
kozatokat azzal a világos célzattal, hogy 
a coaliiiót a korona előtt gyülöltté, a nem
zet előtt gyanússá tegye, s teszi oly ügyet
lenül. hogy céljai és hátsó gondolatai a 
legrikitóbban szembeszöknek.

Hogy minden szavuk merő hazugság, 
hogy minden szenteskedésük mellett ki
látszik az áruló lóláb, hogy báránybórbe 
bujt tarkasok. oroszlánbőrben duhajkodó 
egypatájúak, az igaz; de az is bizonyos, 
hogy azért számolni kell velük, mert párt
juk van itthon, s tartalékuk van pénzben 
is, anyagi erőben is a Lajtán túl, s ezért 

. a sokféle erkölcsi és testi nyaralvaban 
sínylődő Magyarországra sokkal veszedel
mesebbek, mint Aesopus nevetséges figu- 

1 rái. A coalitió tehát, ha síkra akar velük 
szállni, nem érheti be pusztán azzal, hogy 
az ellentábor gonoszságát, pocsék voltát 
hirdeti.

A nemzet, az a tényező, melyről ed
dig még nem szólottunk, jogos aggoda
lommal tekint a jövőbe. Jogos aggoda- 

i lommal kérdi, mikor lesz az 'alkotmány- 
I Lói, a nemzet elidegeníthetetlen és leta- 
I gadhatailan jogaiból. Ura marad-e a maga 
j  sorsának, vagy ezután is csak azért fog 
! élni, hogy minden vágya, nagyratörése el- 
! sorvadjon, minden ereje, minden pénze.
! zsírjának, vérének minden cseppje arra 
i fordittassék. hogy ellenségeinek erejét 
1 növelje, telhetetlen étvágyát fokozza.

S ha a nemzet jobbjai utálattal for
dulnak el nemzeti létünk gálád ellenségei
től. nem kevésbbé fordulnak jogos köve-

T Á R C A .
Beharangozó.

— É nekli br, Fe 'litzsch  A rthur. —

Hova szivem lelkem mindig, mindenhonnan 
Üdu-oda vágyott
A hatalmi széken boldogítom ismét 
E  dicső országot,
Eejávja a lelkem kalászos rónáit,
Viruló sok táját
lés szavamra mondom, most kezdem tanulni 
Az ország mappáját.

Mint „keszkenő l ovagvaj '  miből is éltem, 
Üres a tarisznyám,
Mint nyug. erdőigazgatónak — óh szörnyű -  - 
Lyukas lett a csizmám.
Jlej de most mint Cincinnatus hajdún 
Az ekétől, ment el,
Hálám is megírjak: „Minden erőt u fóld- 
AI(Ívelésnek szentel“.

„Kedves“ szóval kezdi én uram a császár! 
Mintha mennybe volnék,
Mert eddig én így csak a hitelezőkkel 
Szorultságban szólók,

Ámde most megfordul a szelek járása. 
Vidámabb az ének
És köszönöm mindezt, „nem kedves“ hívemnek 
Árva György Endrének.

György Endre, György Endre Gyuri Bandi kérlek 
Fogjad e tarisznyát,
Nem koldus tarisznya és mit benne gyüjték, 
Bizony nem sok díszt ád :
De benne találod a bizonyítványom 
Néhai Tiszától
És ha valamikor anyagi gond üz, bánt,
Csak nyisd ki vitézül :
— A hatalomajtó megnyílik magától!

Nagy Imre.

Búcsú.
— Búsan énekli György Endre. —

Sirt az ég egyik szemével 
A másikkal nevetett 
A mikor a magyar nyakra 
A császár rá ültetett.

A földmivelésüyyi tárcát 
Siratta a borús ég 
S valószínű ugyanekkor 
Én voltam a nevetség.

Egyik szeme most is könnyben.
Km a másik rám nevet 
És rá még a Haza is azt 
Mondja: Kend mar elmehet.

Nagy Imre-

Afrikai kalandok.
(Egy oroszlánvadász elbeszélése).

— Ir ta :  ifj. Tompos Endre. —
(Folytatás.)

Kezükben hosszú lándzsát tartottak s 
övük tele volt tűzdelve pisztolyokkal és tö
rökkel. Középen egy hatalmas fekete sza- 
kállu tuareg állott s parancsoló hangjából, 

: melynek mindnyájan engedelmeskedtek, nem 
volt nehéz megismerni a rettegett vezért.

; Dehli bejt. Egy másik lépett most hozzá, ki 
szintén valami tisztséget viselt a rabiók kö- 

í zott s jelentéseket tett. A vezér halkan su- 
: gott neki valamit, mire minket felkaptak a 

vállukra s az oázis szélére vittek. Ekkor 
I tudtam meg, mi történt az örökkel. Lemé

szárolták őket s holttesteik temetetleniil he
vertek szerte-széjjel. Minket a tevék s ősz* 
vérek hátára kötöztek, ők podig lóháton vet
tek körül bennünket. Lovaik nagyon csúnya 
kinézésüek voltak, Jo egy napig is versenyt

ic a legfinomabb kivitelig kaphatók
Kőim Ignácz

divatáru üzletében

V á r o s h á z - p  a 1 o t a
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telessel azokhoz, kiknek Kezébe sorsát 
letette s kiknek a legutóbbi választások 
alkalmával többséget adott.

Nem érheti be a nemzet azzal, hogy 
a coalitió eg y rx ii 't ellenzék, de külön párt
kereteit tetintartja. Az egyesiiltségben 
van ugyan ereje, a külön pártkeretek t'en- 
tartásában azonban megvan a maga gyen
gesége. Érzi ezt maga a coalitió, de még 
jobban érzi s talán nem őszinte sajnál
kozás nélkül a nemzet, mely joggal kér
dezheti, mi értelme van a part keretek 
fenntartásának, pulikor a nemzet ügye, 
melyről szó van, felette áll a társadalmi 
és gazdasági csoportok érdekeinek, épugy. 
mint felette van minden ügynek, arai 
nem az egész nemzetnek ügye. Van-e 
értelme ma fenntartani olyan pártszerve
zeteket, melyeknek ma való külön érvé- 
nyesitése a nemzet erejét oszthatja m eg: 
s diadalt szerezhet az ellenségnek, a jö
vendőben való külön-külön érvényesülés 
ideje pedig esetleg soha el sem érkezik, 
mert uj viszonyok uj pártalakulásokat 
tehetnek szükségessé, egészen eltérőket a 
maiaktól.

A nemzet nagyon jól tudja, hogy 
mily veszélyt rejteget az egyesült cim s 
érzi, mily erőt, mily súlyt kölcsönözne 
az ellenzéknek, ha teljesen egységes volna. 
Ezen böleselkedni való nincs s minden 
okot, amit bárki felhozhatna a külön párt- 
szervezetek fenntartása mellett, a nemzet 
mai válságos állapotában csak egyéni ok
nak. mesterséges valaminek minősíthet.

A coalitió szózatát meghallgatta a 
nemzet mindez ideig, mert tudta, hogy 
érdeke ugv kívánja; miért ne hallgat
hatná meg a coalitió a nemzet hő vágyát, 
szivének honfiúi aggodalomtól sugallt só
várgását. Ha a nemzet érdeke teljes egy
séget. nemcsak ideig óráig szóló egyesü
lést kíván, miért ne hullhatnának porba 
a partfalak. Hiszen zuhanásuk robajára 
elhalványulna az ellenség s örömében 
hangosan dobogna fel minden magyar 
s z í v  s  kétszeres erőt érezne magában 
minden magyar kar.

A helyzet tényezőiről beszéltünk s e 
tényezők legilletékesebbje a nemzet; en- j 
nek óhajtása kell, hogy irányítsa legalább ! 
azokat, kik jogaiért küzdeni vállalkoztak. : 
Az idő, melyben élünk jelentőségében 
talán még eléggé meg sem becsülhető, 
de érezzük, hogy mostani küzdelmünk 
eredménye fogja megadni nemzetünk jövő 
életének tartalmát és formáját. Nincs te
hát ok széthúzásra, de ezer és egy ok 
van teljes egyesülésre, egy alapon egy 
célért. Az alap nem lehet más, mint 
törvény és igazság, a cél nem lehet más, 
mint a nemzet függetlensége és felvirá
goztatása.

Hogy azonban a törvény magában 
véve nem menthet meg egy nemzetet a 
rabságtól, azt ha más nemzetek történe
téből, meg a magunk múltjából meg nem 
tanultuk, megtanulhatjuk a mostani hely
zetünkből. Erőre van szükség, mely ha
lálra szántan készen áll a törvény védel
mére. Ezért nem szabad, hogy még to
vább is vélemény különbség forogjon 
fenn arra nézve, hogy elejtendők-e a 
katonai kérdések a béke érdekében, vagy 
nem. — A magyar törvények védelmére 
minden izében magyar katonaság kell, 
amit magyar ész, magyar kar s az ál
dott magyar föld anyagi erőben előte
remteni képes, annak nem szabad másra 
fordítódnia mint a magyar nép, a ma
gyar haza szent céljaira. Ez jog szerint 
igaz volna akkor is, ha volna törvény, 
mely az ellenkezőjét Írja elő, de olyan 
nincsen, s bár a G7-es kiegyezés a nem
zetet jelenlegi formájában ki nem elégít
heti. 12-ik pontjának az a tétele, mely 
szerint a nemzetnek joga van az újoncok 
megajánlását feltételekhez kötni, a leg
messzebb menő nemzeti törekvések jo
gosságát is elismeri, mert a föltételeket 
egy árva betűvel sem Írja körül s igy 
nem is korlátozza.

Ezekkel a törekvésekkel kell az el
lenzéknek a harcba mennie teljes külső 
és belső egységgel, anélkül, hogy pro

gramijába bármit is felvenne választási 
taktika céljából.

A nemzet akkor egyértelműig fog 
melléje csatlakozni és semminémü áldo
zattól és megpróbáltatásból nem fog visz- 
szariadni.

Utóvégre, ha őseink vérüket onthat
ták Habsburgi Rudolfért, Mária Teréziáért 
meg oly sok idegen célért, mért ne ál
dozhatnánk, küzdhctnénk és szenvedhet
nénk mi végre hazánk szabadságáért, 
nemzetünk jövőjéért, unokáink boldogu
lásáért és miért ne lehetne a pártérde
kek feláldozása a legelső áldozat, hogy 
biztató fényt vessen a jövendőre.

Megjöttek a levelek.
I r ta : Mándoky Lajos.

Budapest, 1905. okt. -_'U.

Riadj magyar, riadj ! A bécsi lóláb 
a takargatás meghiúsulása után végre 
rúgott egyet igazán, őszintén. — Nagyot 
rúgott. Megrázkódott tőle az alkotmány
nak nevezett hazugságtakaró!

Meztelenek vagyunk, pedig közéig a 
tél, a rideg a zord tél. Reánk a leg
zordabb !

Beletörődhettünk volna már, a mikor 
oly sokszor tapasztaltuk egy uralkodó, 
mi több, egy bennünket mindig leigázni 
törekvő család mostohaságát!

Nem az őrület útja maga a gondo
lat, hogy reménytelenül küldtek sírba 
egy nemzedéket, mert gondolatviláguk 
nem tudta befogadni a programmot, mit 
az örök életű császárok megvalósítani 
akartak és akarnak ? — Miként a cárok 
Nagy Péter végrendeletének végrehajtói, 
akként a császárok, a császárság nélkül 
is császárok rabjai egy fantumnak, amely 
fantum boldogtalansággal fizeti a hű, ;i 
nemes ragaszkodást.

Mily könnyelműen naiv nemzet is 
vagyunk m i! — Meghunyászkodók, és 
gyávák ! !

Egy király nem lehet oly hű magá-

birtak volna futni a széllel étien, szóraján, 
pihenés nélkül. A vezér egy jolére indult 
meg a csapat s folyton vágtatva haladtunk. 
A nap rettenetes lorróságot árasztott, úgy, 
hogy megkötözött testemmel kétszeres kíno
kat állottam ki. Hirtelen a nap fénye elhal
ványult és gyorsan sötétedni kezdett. Lát
tam, hogy vihar van készülőben.

A tuaregek rémülve sugdostak egymás
sal s egy szó ütötte meg a fülemet: „Samum*. 
Tudtam, hogy ez egy a Szaharán előfordulni 
szokott borzasztó vihart jelent s kíváncsian 
vártam, hogy mit fognak tenni a tuaregek. 
A csapat hirtelen megállt s minket lerángat
tak a nyeregből, leoldották kötelékeinket s 
kézzel lábbal magyarázták nekünk, hogy 
hasra feküdjünk, ha elér a vihar. Ekkor oly 
hirtelen, mint amily gyors a villámcsapás, 
vakmerő eszme fogamzott meg agyamban. 
A menekülés! Ila sikerül megmenekülnöm, 
Megmenthetem társaimat is, még igy csak 
megoszthatom velük a szenvedéseket. Pilla
nat alatt készen voltam a tervemmel. Még 
nem volt fogalmam sem a társaim borzasztó 
'Orsáról, mert úgy nem igen mertem volna 
megkísérteni a menekülést. Még most is az 
égnek mered minden hajamszála, ha vissza
gondolok.

Mind sötétebb és sötétebb lett a látha

tár, a nap egészen eltűnt egy óriási sárgás
barna felhő mögött, mely ijesztő gyorsaság
gal zudult egyenesen nekünk. Már a fejünk 
felett volt, nem láttuk az orrunk hegyét sem 
s egyszerre csak elkezd ránk hullani nem az 
eső, mint ón vártam, hanem a homok ! A 
Sahara finom homokja, mely behatolt testünk 
pólusaiba s úgy égetett, mint a tűz, zseb
kendőmet a számba vettem, mert e nél
kül veszélyes lett volna lélegzetet vennem, \ 
aztán óvatosan csúsztam arra, ahol a lovak I 
voltak. Féltem, hogy észrevesznek, de nem 
ügyelt rám senki, nem gondolták, hogy va
laki ilyenkor meg meri kisérleni a szerintük 
lehetetlent. Kiválasztottam magamnak a leg
jobb lovat s felrángattam a földről, mert a 
szegény párák félelmükben ösztönszeriileg 
lefeküdtök. A nyereg rajta vott s nagy örö
mömre rá kötözve egy karabélyt is találtam, 
mely meg is volt töltve. A nyeregbe pattan
tam tehát, aztán lovamat szembe fordítottam 
a viharral. Nem akart elindulni, félt szegény, 
de rákónyszeritettem a vágtatásra. Megindul
tunk, irtózatos légnyomással kellett megküz- 
denünk, mert szembe haladtunk a viharral. 
Egy darabig azt hittem, hogy arcom rostává 
lyukad a homoktól, melyet szemembe vágott 
a szól. Azt hittem, hogy megvakulok. Leha
joltam a ló nyakára s úgy száguldtunk. Szê

góny állat hörögve vette a lélegzetet s kín
jában utolsó erejét is megfeszítette, hogy a 
veszélyből kiszabaduljon. Teljesen ösztönére 
bíztam magamat. Már-már meg akartam állni, 
de igy nem értem volna el semmit, vagy 
újra a tuaregek kezébe esem, vagy elpusz
tulok a sivatagban. A vihar úgy süvöltött a 
fülembe, mintha a pokolnak legalább száz 
ördöge szabadult volna el s kínomban össze
vágva fogaimat, majdnem véresre haraptam 
a nyelvemet. Egyik kezemmel a kantárt tar- 
t ittam, mert lovam már bukdácsolni kezdett, 
ami kimerülését jelentette, a másikkal pedig 
zsebkendőmet szorítottam az arcomhoz. Egy
szer csak lovam csendesedni kezdett, hiába 
ütlegeltem kétségbeesetten, nem akart tovább 
menni, megállt. Leugrottam a nyeregből s 
alig hogy ezt megtettem, összerogyott sze
gény pára, egyet-kettőt rúgott még, aztán 
meg sem mozdult többet. Bizonyosan tele 
ment a tüdeje forró Lomokkal. És ez a sors 
vár most rám is !

Félig már meg voltam sülve az irtó
zatos hőségtől, az agyvelőm úgy égett 
mintha tüzes vassal sütögették volna. Leül
tem egy homokbuckára , s elkezdtem imád
kozni. Ez már a vég! Én nem bírok gyalo
golni ebben a viharban, egy lépés és lábajm

NAGY V Á L A S Z T É K a legújabb ruhadiszek, csip
kék, aplicatiokban, férfi és női 
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hoz, mint a minők mi hozzája és e ne
mes vonást kiölni, gyökerében kiirtani 
akarják. Igen kiirtani, mert a nemzet és 
király közötti összhang, mit áldozatokkal 
ápolni törekedtünk, a leérkezett levélben 
az irónia cégére lett.

A levelezés ünnepet ülhet, mert a 
nemzetek sorsa is bevonult a rovatba és 
a kedvesek kedvesén keresztül szól a 
mungókhoz. Ember legyen az a talpán, 
ki e zagyvalékban eligazodik, mely felvi 
lágositást akar nyújtani, hogy miért is 
lehetetlenült a többség megbi/.ása. Akar 
nyújtani, de a felelettel késik, mintha 
fokozni akarná vágyunkat, hogy várjunk 
még egy kedves levelet.

Komolyan soha nem is kínálták meg 
a többséget kormányalakítással. Aki mást 
mond hazudik! kutyául hazudik ! !

Terv szerint rendezett komédia volt 
minden, mi kibontakozási kísérlet nevet 
visel! ! Minél engedékenyebb volt a több
ség, annál merevebb az udvar!

A Szent Korona mint közjogunkban 
ismeretlen udvar fegyvert szegzett min
den békülékenységi szándéknak és oly öt 
pontot nyújtott át, mi megtagadása an
nak is, hogy csonka állam volnánk. —
A többség megbízást nem kaphatott volna 
még az esetben sem, ha oda áll a Fel- : 
séges Ur elé és azt mondja: „Királyom, i 
ha úgy tetszik császárom, mi megakar
juk óvni az alkotmányosság látszatát, j 
hogy megóvjuk a király látszatát, en- j 
gedd, hogy átvegyük a kormány gyep- , 
lóit. Nem leszünk más, mint puszta foly
tatás!" Ekkor sem kaptak volna megbí
zást. mert kisért a Burgban valami bal
sejtelem. a magvar szellem behatolásáról, 
melynek ébredésére ismét rákészülnek 
tenni az évszázadok átkosan terhes kövét.

Pedig szellemek ellen harcolni ne- ©
héz, nagyon nehéz!

Ha lemondtunk volna nemzeti érvé
nyesülésünkről a hadseregben és kárpót
lást a gazdaságiakban kerestünk volna, 
útját szegik a megkötésekkel és tényleg, 
a ki a gazdasági alapon kopogtatott, küld
ték a katonai tényezőkhöz és innen 
amoda, vagyis előbb Ígérnek, aztán elra
boljak az igeretet, hogy aztán ismét

felmondanák a szolgálatot. Vártam tehát a 
halált. Egy pár perc múlva eltemet a homok 
és senki sem fogja tudni, hogv mit rojt me
llében az a kis domb, mely felettem képződni 
fog. Már egészen elfásultam. Lovamat sze
gényt eltemette a homok s ón bennem erre 
a látványra megint felülkerekedett az ólni- 
vágyás. Ilyen halállal halljak meg! Felug
rottam és leráztam magamról a ruháimra le
rakodott vastag homokréteget s ezt egy pár
szor még megtettem. De a vihar csak dü
höngött tovább, úgy, hogy ón már éroztom, 
hogy még legfeljebb 10 percig bírom, de 
tovább nem. Éterem lázasan vert s most 
már láttam, hogy menthetetlenül végem van. 
Egyszerre csak a milyen hirtelen jött, oly 
hirtelen elcsendesedett a samum. Kitisztult a 
levegő s én mohón szívtam be, megmene
kültem tehát! Tőlem jobbkézre vagy tiz ló- 
pésnvi távolban egy oázis integetett felém, 
odáig el vonszoltam magamat és ott össze
rogytam. Mély, lethargikus álom vett erőt 
rajtam.

(Folyt, köv.)

ígérhessenek, de leszögezni ebből semmit 
se hagytak volna.

S erre mondja a legújabb bécsi ke
letű levél, hogy sértetlen összhang ural
kodik. sértetlenebb mint a múltban, mert 
közbe becsusztatták Kossuth Ferenc zse
bébe az aláírás nélküli császári papirost 
és mert ő azt a Burg kihalgatási tenné- j 
ben szét nem tépte, úgy magyarázzák, 
hogy be van cikkelyezve az összhang elő
feltételeibe.

Sokat megtanulhatunk feledni, de 
nagyon is hangsúlyoztatok, hogy „csak 
ezen feltételek mellett," mely feltételek 
fogják elsöpörni a királyi programmal és 
ehhez irt ajánlólevéllel kinevezett kabine
tet, mely kabinetnek díszt és nagyobb 
erkölcsi értéket sem a programm. sem a j 
titkos tanácsosi méltóság sem a Percei 
társával, Feilitzsch báróval való megsza
porodás nem nyújthat.

E kabinet csak csúfosabb eredmény 
felé evezhet.

A múltkor a béke jegyében küldték 
őket, ügyviteli szerepkörrel, ina a harc 
jegyében, parlamentáris hivatással. — 
A múltkor pártjuk volt a szabadelvű tá
bor, ma pártjuk lesz a tábornak legal
sóbb rétege, haladó párt címén.

Kérdezni lehetne, hol van vége a 
legalsóbbnak, ha még most is osztályozni 
t u d u n k

_________ „S Z A B 0 L C  S “

egy kis nyomort, egy kis szenvedést és 
ez elernyedésben, mely megközelíti az 
elpusztult Lengyelországét, jön az üdítő 
ital: a királyi programm és a bécsi 
pénz 1 !

A vásár a mi gazságunkra épül fel, 
vagyis a társadalom bűnével fognák meg-

1905. október 21.

Az örökké maradók haladókká 
lesznek, de hová vezet haladásuk, ha 
csak nem a romlás, a pusztulás, a züllés 
felé ? ?

Szerintük bitang ennek az országnak 
minden választója, mert azon közönség, 
mely a jelenlegi többséget beküldte, be
küldi ezek helyett azokat, kik az ő Ígér
getésük íiótása.

Legutóbb a nemzet bírája volt az 
egyes pártok programmjának és királyi 
szó biztosította az Ítélet végrehajtását. —
A biztosíték jobb létre szenderülése után 
a király küld maga programúiét és ki
teszi ezt a leszavaztatás eshetőségének, 
mert tartalmazzon bár e programm a 
menybéli üdvösségnél is többet, ellene 
szegülünk az utolsó lehelletünkig !

Kieszelve jól volna, mert azt a lát
szatot keltheti, hogy a király programmja 
magában tartalmazza a végrehajtás bizto
sítását is. de ott a nagy biztosíték (37 
óta, hogy ennek végrehajtását a törvény 
betűjének becsületes értelmében nem en
gedték, sőt a közös intézményekhez nem 
is sorozott vám és kereskedelmi szövetség 
is marad Írott malaszt 1917-ig, de az ’ 
ilyen önálló vámterület már többé nem 
az, mert a jogi alap a semminek áttör
hető máza. E máz kitolásáért írják össze 
a bécsi kereskedők a választási meg
vesztegetésekre szánt milliókat, mint a 
piac megtarthatásának üzleti befektetését, i

Becsnek piac kell. hová áruját szál
lítsa !

A belőlünk szerzett pénzen megvenni 
szándékoznak mindenkit, ki kapható, va
gyis megvesztegetik a királyi programm 
bíráit !

E nagy, nemzetvásárló munkához 
idő kell !

Ez idő alatt érezni fog mindenki

ásni egy nemzet sírját!
Aki haladni akar, dőljön a királyi 

programm karjába, vagy ha úgy tetszik. 
Lengyelországéba ! A lengyel gróf úgy 
akarja és ezzel úgy hiszi lerója hazája 
iránti kegyeletét, hogy ne csak a lengyel 
búsuljon hona állapotján.

„Beborult az Eg felettünk," mint 
Bánffy is idézi, de aggodalomra azoknak 
van okuk, kik szövetségeseivé lesznek 
egy bűn bandának, mert ők lemondtak a 
legszentebbről: a nemzet örökérvényű 
jogáról, leiriondtek a honról, mert áruba 
bocsátani készek.

A fájdalom nem fog bennünket vinni 
a végletbe, de megacéloz!

Megmaradunk a felirat alapján, inig 
a lőszertár nagy bősége nem lesz segí
tője a királyi programúinak! Megtartjuk 
a pártok szövetségét, mert a veszély, mi 
ezt Kívánja még nagyobb !

Akkor egy szájkosár ellen kellett 
megvédeni az alkotmány kohóját, a par
lamentet, ma magát az alkotmányt.

Egymás fegyverbarátságában melyet 
féltékenykedés ne zavarjon, mert van mit 
féltenünk amúgy is. keressük a jövőt. 
Ha a gazságok hangszere csábítani kezdi 
a bajban lévők sokaságát, tegye emel
kedetté a kérdés fontosságának tudatta 
és e nehéz időben meg harcunkban is 
fakadó mosoly, mit kicsal azon tény. 
hogy szabad a nyomorgónak királya ellen 
szavazni, mert a ki mellette szavaz, ho
nát rúgta ki.

Szerintünk király és nemzet egy
se0'. egymástól el nem szakítható, mert a 
hontalan király nem is király. Ok külön
választották, idegenből jönnek a levelek, 
mi erősek leszünk magunkhoz láncolni.

Nem elszakadni akarunk tőle. hanem 
vele összeforradni! Bennünket műn kell a 
király számára megvásárolni, mert egy
máséi vagyunk! A ki más irányt követ, 
hűtlen nemzetéhez, hűtlen királyához!

Várjuk a döntő, a nagy csatát, de 
nem az allattomosat. nem a nyomorra 
pályázót, mert a nyomorral visszaélni 
becstelen dolog, holott a mi küzdelmünk 
a királyi programmhoz illő, királyi ke.!, 
hogy legyen!

Késen legyen minden ember, ki be
csületes és magyar!!!

Mellőzött Nyíregyháza.%j L_/«/

A sóstó —dombrádi vasút építésének 
ügye oly soká vajúdott, hogy a leghiszéke
nyebb emberek is csak akkor hitték el az 
építés lehetőségét, amikor száz és száz dol
gos kéz megkezdte a munkálatot. Eme vasút 
hasznos voltát, a kiépítés szükségességet 
minden gondolkodni tudó ember elismerte, 
de beérték a torvezgotóssel, a közügyeket 
jellemző huzavonával. Alig foglalta el Mu- 
jerszky Béla városunk polgármesteri széke.. 
komolyan hozzálátott a közgazdasági szem-
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pontból kiválóan fontos kérdés megoldásához, j 
Az igazságnak tartozunk annak kijelentésével, 
hogy megyénk fáradhatlan, a közügyekot 
szivén viselő főispánja szintén minden befo- 
1 vasát latba vetette, hogy omo vasút építésé
nek ügye no vesszen el a tervezgetés ká- ' 
tvujába.

Nem célom magyarázgatni, hogy e vasút i 
mennyiben lesz előnyére ugv Nyíregyháza 
városnak, mint Halász, Dombrád és más köz
ségek gazdag vidékének. Csak annyit mon
dok, hogy eme vasútnak áldásos voltát úgy 
fogja beigazolni a közeli jövő, hogy a főispán 
és polgármester fáradozásának fényes sikere 
hálára kötelezi azon vidék lakosságát, mely 
e vasutban boldogulásának egyik legfőbb 
eszközét láthatja.

Xviregyháza város 200000 koronával 
árult e vasút létesítéséhez. Ezen kívül a 

vasút e városnak legbecsesebb jószágtestét 
szeli. Mit tapasztalunk mindezek dacára V Azt, 
hogv Nyíregyháza város első tisztviselőjét, a j 
polgármestert megválasztották ugyan egyik | 
aleínöknek, de kihagyták a vasút ügyeit , 
kezelő szükebb körű igazgatóságból.

Ha Nyíregyháza város jelentékeny ál- , 
dozat árán’ lehetővé tette, hogy eme vasút 
kiépüljön, akkor ez a város méltán elvárhatja, 
sót megkövetelheti, hogy minden úri első 
tisztviselőjének alkalom nyujtassék e vasút 
ügyeinek kezelésében részt venni. E város 
polgármesterének nem cirn kell, hanem tér, 
ahol e város érdekeit megvédje, ahol alkalom 
legyen e vasút továbbfejlesztési munkálatánál 
közreműködni. No téveszszék ugyanis az inté
zők, hogy városunknak akkor lesz igazi elő
nye e vasúiból, ha ez által a szentmihályi ut 
mentén levő tanyákat a városhoz közelebb 
hozzák. Ez is egyik olyan körülmény, moly 
azt igazolja, hogy e város első tisztviselőjé
nek mindenütt ott kell lennie, ahol o vasút 
fejlesztéséről van és lesz szó.

Akár Nyíregyháza városnak, akár e vá
ros polgármesterenek szóljon is o mellőzés, 
tiltakoznunk kell ellene és fel kell hívnunk 
az intézóség figyelmét arra, hogy e hibát, o 
figyelmetlenséget helyrehozni mielőbbi köte
lessége.

Ilyen fontos közügyeknól nem szeretünk 
egyes személyekkel, azok elvitázhatlan érde
meivel foglalkozni, de a jelen esetben az elöl 
ki nem térhetünk. A leghatározottabban ki
jelentjük ugyanis, hogy egyedül a főispán és 
polgármesterünk buzgalmának tulajdonítható, 
hogy ez a vasút kiépül. Ük voltak azok, akik 
összehozták az érdekeltséget, előteremtették 
a szükséges pénzt, kieszközölték az építésre 
vonatkozó legfelsőbb engedélyt.

Májerszky Béla polgármester volt az, 
aki nemcsak azon fáradozott, hogy e vasút 
kiépíttessék, hanem beszerezte, összegyűjtötte 
mindazon adatokat, szükséges ismereteket, 
melyeknek segélyével a vasút építési költsé
geinél ezreket és ezreket sikerült megtakarí
tania. Az ő ismereteinek köszönhető, hogy az 
üzleti élelmesség eszköze nem lett a jelzett 
vasút. Ugyan kérdjük, a jövőben mellőzhető-e 
hát az olyan ember, aki szivén viseli e vasút 
kiépítésének, fejlesztésének ügyét, aki képes 
a megoldandó kérdéseknél hasznos ismereteit 
érvényesíteni! ?

Nem hallgathatom el, hogy akkor, ami
dőn e vasút építésére az engedélyt kiszerezni 
minden fáradozás és érvelés mellett sem 
'ikerült, a Májerszky Bélára könnyen végze
tessé válható s ugyan ö rá hárított felelősség 
alapján fogtak az építéshez hozzá. Ne tessék 
e körülményt kicsinyolni, amikor már utána 
vagyunk, de tessék megérteni, hogy akkor 
nem akadt ember, aki e felelősséget vállalni, 
vagy abban osztozkodni mert és akart volna.

De nem folytatom tovább, csak azt jel
zem, hogy a röviden, de a tények és igaz- 
'ágnak megfelelően elmondottakból és minden 
kétséget kizárólag be van igazolva, hogy 
Nyíregyháza váios polgármesterének elévül- 
hetlen érdemei vannak e vasút építése körül. 
Ha ez igy van, minthogy ekónt van, akkor 
neki nem szabad onnan hiányozni is, ahol e 
vasút jövőjének biztosítását munkálják. Nem 
szabad hiányoznia e helyről városunk követ
kező polgármestereinek sem, mert Nyíregy
háza város olyan áldozatot hozott e vasutért, 
hogy magát mindenkor képviseltetnie kell 
azon vasút vezetésénél, ahol e városnak 
komoly érdekei merülhetnek fel.

Veritás.

|

Ellenállás.
A politikai viszonyok nyomasztó hatása 

már is erősen észlelhető úgy közgazdaságunk, 
valamint közéletünk minden ágazatában. Puska
poros atmoszférában szünetel minden vállalko
zási kedv, a töke tartózkodik minden csak 
távolról is a kockázat jellegével biró befek
tetéstől, az állami beruházások messzi időkre 
kitolva, a közszükséglet a minimumra szorít
kozik, a miből az ipar és kereskedelem szo
morú pangása önként folyik.

Társadalmi életünk amúgy igy erőtlon 
vérkeringésében szintén zavar áll elő. Egye
düli beszédanyag a súlyos politikai helyzet 
megvitatása, szomorú visszaemlékezések a 
múltra, találgatások a sivár jövőre és a fel
izgatott közvélemény ajkáról forradalmi gon
dolatok röppennek el.

A napi lapok vezércikkei — melyek 
hosszú ideig a bölcs mérséklet arany közép- 
utján haladtak — a császári Bécsnek makacs 
és oktalan viselkedése folytán a népszabad
ság gondolatán tüzbe kaptak és már is ma
gasan lobog a Magyar sajtóban — az elkese
redés tüze és félő, hogy ez a tűz lángba 
borítja a 400 esztendő óta Ausztriától agyon- 
kamarillázott országot. Egy uj küzdelemnek 
nézünk elébe és kell hogy a középkorba illő 
téboly végre is megzaboláztassók az uj idők 
szabad és erős keze által. Az eszmék forra
dalma lesz ez, moly el fogja söpörni a kor
hadt, az emberiségnek kiskorúságából szár
mazó balhiedelmekből felépített „Isten ke
gyelméből" való montsvárát. A romokból uj 
eszmék fognak kisarjadni, a népszabadság 
üde virágai.

Ez az ország — mely évszázadok óta 
hátát tartotta — Nyugatnak szánt ütlegeknek 
megérdemelné már, hogy oly kérdéseken 
— melyeket a müveit Nyugat már rég elfe
lejtett — n« emósszo fel egész szellemi és 
gazdasági erejét.

Meddő — Ausztria kegyelméből meddő — 
közjogi viták foglalkoztatják a parlamentet és 
ezen áldatlan állapotok mellett maga az ország 
szellemileg és gazdaságilag hanyatlik és az 
államilag subvontionált kivándorlás egyre tart 
az uj világ felé — a duzzadó remények or
szágába. És pusztul a magyar és idegen föl
dön nyomorog — mert hazája — ez a „tejjel 
és mézzel folyó Kanaán* kiveti őket kebelé
ből. És ne csodálkozzunk, hogy ilyen állapo
tok mellett egyre nő a hazátlan bitangok 
hadserege. Az üres gyomor hazafiakból nem- í 
zetközi bestiát nevel.

Csak consolidált viszonyok mellett fog- | 
hatunk azoknak a kiváló fontosságú nyugati I 

; eszmeáramlatoknak a nálunk való felvetésé
hez, melyeket ma a fundamentális kérdése
ken kérődző politikai viszonyok közepette : 

j — nyugodt megfontolásra nem is vehetünk.
A jelenlegi fövényen kívül álló kor

mány programmjában politikai agitatió oká- 
‘ ból oly nagyfontosságu pontokat vett fel, 

melyeknek keresztülviteléhez évtizedek kel
lenek. Az ephemer ólotü kormánynak ezen 
legarcátlanabb eljárását a bécsi kamarilla 
boszorkánykonyháján főzték ki. Hej pedig 
csalódni fognak a jó i"- ' A magyar nép 
ismert okosságán, józau nyugodtságán és ki
tartó erején hajótörést fognak szenvedni a 
politikai nagyképűséggel játszott komédiák.

Épen ezért a most folyó nemzeti küz
delem a hazának létkérdése, ámde nem ham
leti töprengéssel, hanem egyöntetű erélyes 
ellenállással lehet győzedelmeskedni egy de- 
gonerált családi rendszer középkori eltóve- 
lyedettsége fölött.

Jakobinus.

A nyíregyházi városi dal
egyletről.

Az utóbbi időben különfóío rosszakaratú 
hírek terjedtek el, a melyek szerint a dal
egyletben előállott karmester- és elnökválság 
az egyesület feloszlását vonná maga után.

Ezzel szemben legilletókesebb helyről, 
arról értesülünk, hogy a dalegylet a legki
tűnőbb erőben van.

Hanganyaga az utóbbi időben nehány 
kitűnő hangú uj működő tag belépésével te
temesen megerősödött, a próbák pontosan, a

______ „S Z A  B O L  C S* 5

legnagyobb érdeklődés és látogatottság mol- 
; lett tartatnak meg, úgy, hogy ma a nyiregy- 
| házi dalegylet 40 szorgalmas és tehetséges 
j működő tagjával az ország legerősebb dalár- 
j dái közzé számítható.

Természetesen, mint minden válság, 
úgy a dalegyesületben történtek is bizonyos 
munka szünetet idéztek elő, a mely azonban 
ép a dalegylet működésében nagyon rövid 
tartamú volt.

Azon a ponton, mely a tagok könyös- 
sége, vagy egyéb okból eredő működési 
képesség hiányában az egyesület feloszlását 
vonná maga után — a nyíregyházi dalegylet 
sohasem volt.

Különben bebizonyította ezt azzal is, 
hogy belső ügyei rendozése közben, külsőlog 
zavartalanul működött. Résztvett egynéhány 
temetésen, szerepelt az okt. G-iki gyászünne
pélyen és közreműködésével hozzájárult a 
Dr. Jósa András jubileumi ünnepélyéhez.

Legújabban pedig mint értesülünk a jövő 
hó első napjaiban nagyszabású dalestólylyol 
készül a rosszakaratú híreszteléseket meg- 
czáfolni és bebizonyítani, hogy az egyesület 
jelenleg oly életképes, a milyen talán hosszú 
fennállása alatt sohasem volt.

E dalestély programmja már össze van 
állítva s bár még nem közölhetjük részlete
sen, annyit azonban jelezhetünk, hogy a régi 
estélyeket magasan túlszárnyaló művészi ní
vón fog állani.

Műsorra nehány újonnan és kitünően 
betanított régi és uj férfikar kerül; azonkívül 
lesz szóló, duett és végül, mint a műsor ér
dekessége, vendógszereplője is lesz az es
télynek.

Kötelességünknek tartjuk ezen dal
estélyre városunk müpártoló közönségének 
figyelmét már most felhívni, annál is inkább, 
mert ha van egyesület városunkban, a mely 
megérdemli, hogy a társadalmi életben ki
fejtett önzetlen munkálkodásáért pártfogoljuk, 
úgy a nyíregyházi dalegylet az első ezek. 
között.

A viszontlátásra a dalestólyen !
D.

Lóverseny Kisvárdán.
— 1905. október 15. —

Csúnya, szeles időben folytak le ■ sár
nap a kisvárdai lóversenyek.

A jelonvolt kis közönségnek legn; b 
részét a nyíregyházi huszárezredek tis; .ara 
és önkéntesei, valamint a Nyíregyháza . idéki 
földbirtokosok egyrósze alkotta. Kisvárdai 
publikum mentül kevesebb volt jelen.

A futamok d. u 2 órakor kezdődtek és 
egész besötótedósig tartottak.

Intézők: Liptay Béla, Nozdroviczky 
György, Szalánczy Bertalan, Orosz György. 
Versenytitkár: öomlyódy János. Pályaorvos: 
dr. Lukács Vilmos. Indítók: Erős György és 
Orosz Miklós. Biró: Zoltán Sándor. Mázsáló: 
Szalánczy Bertalan. Totalisateur vezető: Pal- 
lagi Béla. Pónztárnok : Dokupil Ede. Igazga
tóság: gróf Forgách László, gróf Forgách 
István, Liptay Béla.

Versenyeredmények a következők: I. 
Forgách-dij. Sikverseny. Tiszteletdij I-nek 
adva gróf Forgách László által, Szabolcs, 
Zemplén és Beregvármegyékben nevelt nye
retlen félvór lovak számára, lovagolva urlova- 
sok által. Táv. IfiOOO m. teher kiegyenlítés 
nélkül. Tét 10 kor. f. v. f. II. ló tótét menti. 
Indult: 1. Fanta Géza főhadnagy Mókusa. 
2. Liptay Béla ur Tüskése. 3. Liptay László 
ur Bogárja. 4. Orosz Miklós ur Peppyje. 
I. lett: Bogár egy lóhosszal. II. Peppy. III. 
Mókus. Totalisateur: 5 =  5, 10 =  11.

II. Lovaregyleti-dij. Sikverseny. Dij 1000 
korona, adva a Magyar lovaregylet által a 
földmivelósügyi Miniszter által engedélyezett 
subventióból. Ebből 700 kor. az I-nek, 200 
kor. IRnak, 100 kor. a Ill-nak, 3 éves és 
idősebb lovaknak. Táv. 2400 m. Indult: 
1. Liptay Béla ur Ilamishirje. 2. Gróf Mer- 
veldt kap. Ragusája. 3. Nagy Ákos kap. 
Maryja. I. lett: Ragusa 7a lófejjel. II. Mary. 
Totalisateur: 5 =  12, 10 =  25.

III. Urlovas szövetkezet dija. Sikverseny. 
Dij 1500 korona, adva az Urlovasok szövet
kezete által. Ebből 1000 kor. az I-nek, 250 
kor. a Il-nak, 150 kor. a 111-nak, 100 kor. a
IV-nek. 3 éves lovaknak, melyek 1000 kor
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értékű versenyt nem nyertek. Táv. 1600 m. 
Belföldi proffessionatus lovasok által lova
golandó. Indult: 1. Liptay Béla ur Parittyája. 
2. Gróf Merveldt kap. Fortuniója. 3. Schey 
Pál kap. Gohórja. I. lett: egy lóhosszal Go- 
hér. II. Parittya. Totalisateur: 5 =  6, 10 =  12.

IV. Asszonyságok dija. Gátversony. Tisz- 
teletdij I-nek, Il-ik tótét menti. Gazdaköri tagok 
tulajdonában lévő 3 éves és idősebb felver 
lovaknak. Táv. 2400 m. Indult: 1. Liptay 
László ur Bogárja. 2. Nagy Ákos kap. Olyan- 
kincsja. I, lett s könnyű győzelemmel, trop- 
polva érkezett be : Bogár. Olyankincs három
szor kitört. Totalisateur: 5 =  8, 10 =  17.

V. Földmivelésügyi m. kir. Miniszter dija. 
Akadályverseny. Dij 1000 kor. Ebből 700 kor. 
az I-nek, 200 kor. a II-nak, 100 kor. a 111-nak.
4 éves és idősebb lovak részére. Táv. 4800 
m. Indult: 1. Bogáthy Miklós hadnagy Lov- 
ranája. 2. Liptay Béla ur Potyája. 3. Gróf 
Merveldt kap. Judithja. 4. Nagy Ákos kap. 
Bietája. 5. Reök István főhadnagy Little- 
Kohnja. I. lett: egy lófejjel Little-Kohn. 11. 
•Judith. Bár állandóan nagy tórelönynyel ve
zetett, de egy akadályt megkerült s igy III. 
lett: Bieta. Potya lelökte lovasát. Totalisa
teur: 5 =  10, Í0 =  20.

VI. Gazdaköri dij. Gátversony. Dij 1000 
korona. Ebből 700 kor. az I-nek, 200 kor. a 
II-nak, 100 kor. a Ill-nak. Táv. 2400 m. 3 éves 
és idősebb lovaknak. Indult: 1. Liptay Béla 
ur Futárja. 2. Nagy Ákos kap. Matadorja,
3. Schey Pál kap. Neveletlenje. I. lett: fél- | 
lóval Futár. II. Neveletlen. III. Matador. Tota
lisateur: 5 =  9, 10 =  19.

VII. Mezei gazdák versenye. Sikverseny.
Szabolcsvármegyei gazdák lovai részére dij 
100 korona. Ebből 50 kor. az I-nek, 30 kor. 
a Il-nak, 20 kor. a Ill-nak. Egyszer a pálya 
körül. Indultak 10-en, beérkeztek majdnem 
egyidejűleg 6-an. (Dók.)

HÍREK.
Képviseleti közgyűlés. Tegnap délután 

eléggé látogatott képviseleti közgyűlés 
volt tartva. A tisztviselők fizetésének 
rendezéséről szóló kormány hatósági le
iratot tudomásul vették. A császárszállás 
átcsatolása ügyében tett azon határoza
tot, melyben 20ÖÜU0 koronát ajánlottak 
fel. visszavonták, mivel Nagykálló 260000 
koronát követelt és kimondták, hogy a 
törvény rendes útjára terelik az ügyet. 
Morgenstern Zsigmond és fiával, vala
mint a polgári leányiskolái pótépitke- 
zésekre vonatkozó szerződéseket, úgy
szintén dr. Meskó Lászlónak a domb- 
rádi vasút végrehajtó bizottsági tagsá
gáról való lemondását tudomásul vették.
A „Korona" bérlőinek nem engedték 
meg a kávéház alatti pincének jégve
remmé való átalakítását, l'eldheim Pált 
40 korona díjjal lakositották és Preiser 
Árminnak a város kötelékébe való {el
vételét kilátásba helyezték. Ezen kívül 
a város jövő évi költségvetését is tár
gyalták, amely lapunk zártáig befeje
zést nem nyert és amelyre legközelebb 
vissza térünk.

Átutazó püspök. Fircák Gyula munkácsi 
gör. kath. püspök ma reggel városunkba ér
kezett és innen liajdudorogra utazott egy uj 
iskola felszentelésére.

Bartha Miklós, a magyar újságírók dísze, 
az egyesült ellenzék végrehajtó bizottságá
nak tagja, a jeles politikus, folyó hó 19. 
és 20-ika közötti éjjelen, 57 éves korában 
Budapesten váratlanul elhalt. Őszinte részvé
tet keltett a gyászhir városunkban, mert 
gyönyörű vezércikkei, az azokban megnyi
latkozott rajongó hazaszeretet, a mely tudás 
és a remek nyelvezet tisztelttó tette nevét 
nálunk is. Halálát az orvosok véleménye 
szerint gyomorbaj okozta.

Dr. Meskó László, a város országgyűlési 
képviselője e hó 29-ikón, vasárnap délelőtt 
11 órakor a városháza udvarán, rósz idő 
esetén a „Korona* szálló nagytermében be- |
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számoló beszédet tart s arra a város közön
ségét tisztelettel meghívja.

Kinevezés. A debreceni ítélőtábla elnöko ; 
Bozán Gyulát joggyakornokká nevezte ki.

Kirendelés. Az igazságügyminiszterium 
vezetésével megbízott ügyvezető a nyiregy- j 
házai törvényszék területére vizsgálóbírói 
állandó helyettesül Borbély Sándor törvény- j 
széki bírót rendelte ki.

Eljegyzés. Silberstoin László helybeli te- I 
I kintólyes kereskedő és bankigazgató leányát 
i Mariskát, Hajdú Sándor kir. államópitószeti 

mérnök eljegyezte.
Az Uránia nálunk. Adtunk már hirt, hogy 

az Uránia 3 napra legújabb gépjeivel és fel
vételeivel lerándul hozzánk. Az előadás iránt 
szokatlan érdeklődés mutatkozik. Folyó hó i 
21-ón a modern asszonyt mutatják be Pékár 
Gyulától. Második nap a Világ urait adják 
elő, melyet dr. Ráth István irt. Jegyek előre 
válthatók Jakabovits Fanny kisasszonynál.

Névmagyarosítás. Weingarten Mór balká- 
j nyi lakos, valamint Eszter, Sándor, Iván és 

György nevű gyermekei belügyminiszteri 
engedélyivel vezetéknevüket Szöllösi-re ma
gyarosították.

Jegyváltás. Borbély Erzsikével, özv. Bor
bély Ferencnó kedves leányával, Kupecz 
József miskolci lakos jegyet váltott.

Kossuth Ferenc üdvözlése. Kossuth Fe
rencnek, mint a szövetkezett ellenzék vezéré
nek a nyírbátori és vidéki függetlenségi kör 
üdvözlő táviratot küldött és kérte öt, és általa 
a koalíció vezéreit, a nemzeti küzdelem mel
letti kitartásra.

Halálozás. Dankó István fóállatorvos, 
Esztergomvármegye törvényhatósági magyar 
királyi állatorvosa október 11-dikón 59 éves 
korában meghalt Esztergomban. Dankó várat
lan elhalálozása nálunk is általános részvétet 
keltett, mivel sokáig állomásozott itt és rokoni 
kötelékek is fűzik városunkhoz.

Borzalmas szerencsétlenség. Csütörtökön 
délután 5 óra tájon borzalmas szerencsétlen
ség történt Nyíregyházán. Prokuta József uj- 
szölói lakos féderes taligás egy szarvas-utcai 
lakost vitt haza lakására. Járandóságának 
megkapása után, lépést hajtva tartott haza 
felé, mivel egész nap munkába volt lovával 
és a piacra kiállani már nem akart. Aiig 
haladt egy pár száz lépést, egy rendőr kiabá
lására mogállott. Leszállva jármüvéről, egy 
gyermeket látott áléit állapotban a taliga 
tengelyéről lefele csüngeni. A rendőri vizs
gálat kiderítette, hogy amig Prokutának a 
vendége leszállt és a taligákért kifizette, az 
alatt az idő alatt az esteli szürkületben 2 
leány gyermek hátulról a taligához lopódzott 
és a tengelybe kapaszkodott. A taligás — bár 
tanuk igazolása szerint — lassan hajtott, a 
gyermekek egyikének Guttman József alkusz 
8 éves Erzsiké nevű leányának a feje félre- 
hajlott és a kerék küllői közé került. A nyak- | 
csigolyája összetörött a szerencsétlen gyer
meknek, aki a szerencsétlenség után is függve 
maradt a tengelyen. Erővel kellett a karjait 
szót feszíteni, olyan görcsösen szorította azo
kat össze. Eszméletlen állapotban szállították 
be dr. HoiTmann Emil orvos lakására s onnan 
a szüleihez. Tegnap meg is halt.

A helybeli „Műkedvelők Asztaltársasága"
Nagy Kálmán védnöksége alatt folyó hó
29-én a városi színházban a helyben felállí
tandó Kossuth-szobor javára előadást tart. 
Színre kerül Gárdonyi Géza nagy sikert ara
tott színmüve, a „Bor.“ A főbb szerepeket 
Csizák Ilonka, Dőlik Mariska, Simonits Mar
git, Margitay Erzsiké, Tóth Jolánka, Pozsonyi 
Margitka, Beregi Dezső, Klein Mór, Lyachö- 
vits Sándor, Trondl Károly, Ilumenszky Fe
renc, Propper Ede és Szécsényi Illés adják. 
Ismerve a szereplőket, az előadás nagy sike
rűnek ígérkezik.

A városi gőzfürdő kazántisztitás miatt f. 
hó 23., 24. és 25-ón zárva lesz.

Elgázolt gyermek. A szülei gondatlanság
nak ismét áldozata van városunkban. Amb- 
rusz Juliánná 4 éves gyermek az utcán ját- | 
szadozott és egy taliga elgázolta.

Állat az emberben. Takács János helybeli 
vincellér ittas állapotban ment haza folyó hó 
16-án. Felesége amiatt veszekedni kezdett 
vele. Takács a feleselő asszonyt megakarta

verni, de olyan részeg volt, hogy össze ro
gyott és elaludt. Takácsnó ekkor beöntötte 
az alvó férjét petróleummal és meggyujtotta 
rajta a ruhát. A gyermekek sikoltozására 
összeszaladtak a szomszédok és eloltották a 
tüzet. Takács olyan borzalmas sérüléseket 
szenvedett, hogy eszméletlen állapotban szál
lították a közkórházba. Állapota reménytelen. 
A magáról megfeledkezett asszonyt rendőri 
felügyelet alá helyezték és nem tartóztatták 
le, mivel 6 aprós gyermekeinek az anva 
akiknek nincs rajta kívül gondozója.

A nyíregyháza—dombrádi vasút építésé
nél tapasztalható visszásságokról akár állandó 
rovatot nyithatnánk. Alig van nap, hogy egyik 
vagy másik olvasónk ne panaszkodna előt
tünk. A Kossuth-utca kövezete hetek óta fel 
van szaggatva, amely körülmény veszélyez
teti az anélkül is szűk utcán való közlekedést. 
A magánházak bejáróinak és az utcákon léte
sítendő átjárók készítése azóta vett egy kis 
lendületet, amióta felszólaltunk a késedel- 
meskedós miatt. Általában véve az egész 
építkezést úgy foganatosítják, hogy az a 
vállalatnak minél kevesebbe kerüljön és hegy
ennek a következtében nehézkessé teszik 
sőt meg is akasztják a forgalom lebonyolítá
sát azzal keveset törődnek. Heteken át he
vertek anyagrakások minden elfogadható ok 
nélkül az utcákon. A sínek közeinek kitöl- 
tetlonségo is sok szekér korok eltérését ered
ményezte. A járdák keresztezésénél a lerakás 
után hónapokon át nem burkolták ki a kö
zeit a síneknek, minek következtében külö
nösen az esteli órákban sokan elbuktak és 
megsérültek. Múlt számunkban jeleztük is, 
hogy egy kassai uriasszony ügyvédje utján 
gondatlanságból okozott súlyos testi sértésért 
bepereli a vállalkozót. A városi majorkert 
mellett a járda és a kocsi ut között halad el 
a vasúti vonal. A sínek mellett mint egy 
másfél méter mély gödröket ástak az úttes
ten. Csütörtökön esteli 6 óra tájon az utca 
keleti oldaláról a nyugatira akart egy úri 
ember átmenni. Végzete éppen a gödröknek 
vezette, melyekbe bele zuhant. Meg nem sé
rült ugyan, mert a föld puha volt és nem a 
sínek közé esett. Egyik vasúti őr, aki a vo
nat érkezését várta odament és kijelentette, 
hogy a vonalon ne mászkáljon senki akkor 
nem éri baleset. Jól tessék megérteni az il
lető csak keresztül akart menni a Kossuth- 
utcán, amelyen a sínek végig vannak fek
tetve és meg ezt is kifogásolják az épülő 
vasút alkalmazottai. Nem volt elég bosszú
sága az illetőnek a gödörbe való esése és a 
vasúti őr kellemetlenkedése miatt, végig kel
lett még hallgatnia egy gyerek csoport haho
táját is. A mindenre kapható suhancok ugya
nis a közelben húzódtak meg és lesték az 
áldozatokat.

A vasút építője alá van vetve a köz- 
törvényeknek. A műszaki felügyeletet a keres
kedelemügyi ministerium látja el ugyan, de 
a gödröknek jelző lámpásokkal való ellátása, 
az anyagoknak az úttestről való letakaritása, 
az átjárók elkészítése nem műszaki, hanem 
közbiztonsági dolog, amely a rendőrfőkapi
tány hatáskörébe tartozik. Felhívjuk a most 
és előző számunkban elősorolt rendellenes
ségekre úgy a főkapitány, mint a polgár- 
mester figyelmét és hisszük, hogy gondos
kodni fognak arról, hogy a polgárok testi 
épsége ezután veszélyeztetve ne legyen.

Lopás. Múlt heti számunkban közöltük 
már, hogy Lázár Kálmán ny. főügyész arany- 
neműit, mintegy 1200—1500 kor. értékben 
ellopták. A tárgyakat a debreceni zálogház
ban 300 koronára elzálogosítva meglelték, 
melyeket Kortész Bortglan főkapitány szer
dán haza is hozott Debrecenből. A tettes 
iránt, a zálogház személyzete által adott le
írás alapján erélyesen folyik a nyomozás.

Levél a szerkesztőhöz. Vettük a követ
ező levelet: Nagyságos Szerkesztő Ur! Azt 
iszom, minden polgárnak kötelessége a köz
elid és csend ellenőrzését saját megfigyelő
éivel és észleletéinek a rendőrséggel való 
özlése által elősegíteni, illetve megkönnyi- 
eni. — Én is ezt véltem tenni azáltal, hogy 
lanti dologra a szolgálatban levő rendőr 
gyeimét felhívtam. Miután azonban, — bár 
z régen történt, — mindezideig intézkedő' 
em történt, kénytelen vagyok ez utón az 
lotékes hatóságnak tudomására juttatni. A 
állai-utcán a Sas korcsmával szemben lévő
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géme» kút kutostorján lévő veder épen arc- 
magasságban van elhelyezve s alig másfél 
lépésre lóg a járdától. Már most megfigyel
tem, hogy amikor erős szél fuj — ami vidé
künkön mindennapi, — a kutostor a vederrel 
oly erős lengésbe jön, hogy a járdán arra 
haladó közönséget állandóan veszélyezteti, 
sőt este, midőn nem látni a vedret, egész 
kedélyesen bökdösi, pofozgatja a járó-kelőket. 
Egy ízben szemtanúja voltam, midőn egy höl
gyet úgy arculcsapott a veder, hogy az el
esett s alaposan megsérült. Szerényen azt 
hiszem, hogy a közbiztonságot ennyire veszé- 
Iveztetó individiumot a lehető leggyorsabban 
el kellene távolítani s el is távolitanák másutt, 
nálunk azonban néha kedélyességet, többször 
bosszúságot okozva már évek óta „működik,*. 
A hely olyan szűk a gyalogjáró és kocsi ut 
között, hogy akár hogy állítják fel a kih
ágást, mindenkóp veszélyezteti a közlekedést. 
Egyedül szivattyús kúttá való átalakítással 
lehet a tűrhetetlen állapoton segíteni. Tiszte
lettel ............a.

A róm. kath. templom körül bekerített 
hely aszfalt-burkolatját felszedték, és újonnan 
öntik le. Célszerű volna ezen munkálattal 
egyideüleg a fóajtótól egy burkolt gyalog
járót létesíteni, mert ez időszerint a város 
által készíttetett járdákról esős időben csak 
sáron keresztül lehet a templomhoz jutni.

A szalmafonó közmühelylyó átalakítva 
rövidesen újból megkezdi működését. Ezután 
nemcsak tanulók vétetnek fel ingyen, hanem 
kitanultak is bejárhatnak dolgozni, és a gépe
ket dij nélkül használhatják. Az előállított 
fonatot a debreceni kereskedelmi kamara 
veszi át, és a befolyó vétel ár a készítőt 
illeti. Jelentkezőket a v. 1-ső aljegyző folyó 
hó 24-éig fogad el.O o

Szüreti mulatság. A Korona-szállóban, az 
Iparos-ifjúság által folyó hó 15-ón rendezett 
szüreti mulatság pompásan sikerült. Világos 
kiviradtig táncoltak a fiatalok. Sok derült
séget okoztak a szüreti mókák is. A pásztor
leányok gondoskodtak róla, hogy tolvajok 
ne maradjanak megcsipetlenül és büntetetle- 
nül. A mulatság úgy erkölcsileg, mint anyagi
lag a várakozáson felül sikerült.

A nyíregyháza—mátészalkai vasúti vonal
forgalmára nagy befolyással lesz a Máté
szalka—szatmári vonal megépítése. Mátészal
káról írják nekünk, hogy leérkezett a minis- 
tér engedély okirata. A költségek 9,226,000 
koronában állapíttattak meg. Ez kilomóteren- 
kint 65,171 koronát tesz ki. A minister 50 
óven át 16,130 koronával járul az építke
zéshez.

Ráesett a kutgém. Hatos Jánosnó nyír
bátori lakosnöre a kutgém felállítás közben 
ráesett és derekát eltörte. Sérülése életve
szélyes.

Lezuhant ember. Kovács István házi- 
vizvezetók készítésével volt elfoglalva. Munka 
közben megsiklott és a létráról a földre esett. 
Karja eltörött.

Postautalványok kiállítása. A kereskede
lemügyi minister legújabb rendelete szerint 
az amerikai egyesült Államokba, Angliába, 
Írországba és Oroszországba szóló utalványo
kat ezután nem a központi leszámítoló hiva
talhoz, hanem sárga színű űrlapon, közvetle
nül a címzettnek kell az előlapon címezni.

Közvilágításunk. Egyik előfizetőnk közli 
velünk, hogy a napokban a vasgyár-utcán 
ment kifelé a vasúthoz. Az ut a Szentmihályi- 
utcától kezdve a kelletóuól is jobban van ki
világítva villanynyal a vasgyárig, onnét 
kezdve azonban a vasúti útig nincs egyetlen 
lámpa som. Egyenletes elosztás mellett el 
lehetne kerülni azt, hogy a járókelők bokáig 
érő sárban gázoljanak. A vasúti állomás kül
sején is csak két lámpa égett, ami elégtelen 
a tér megvilágítására. Felhívjuk az elmon
dottakra az illetékesek figyelmét.

Az anyakönyvvezetéséröl szóló törvény 
életbeléptetésének elhalasztása dolgában a 
belügyminisztérium a napokban küldte szót 
rendeletét, amely utasítja az összes állami 
anyakönyvi hivatalokat, hogy miután az 
1904. évi XXXVI. t.-cikknek 1906. január 
1-sejere tervezett életbeléptetése a politikai 
válság miatt elmarad, a már kiadott utasítá
sokat tegyék félre és továbbra is az 1904. 
évi XXXIH. törvénycikk rendelkezéseinek 
megfelelően járjanak el.

Lelketlen gazda. Figura János helybeli 
| tanyasi gazda lova tegnapelőtt délután az 
i Úszóló-utcán összerogyott. A gazdájának ott- 

hagyása folytán az ut sarában fotrongve es
teli 9 óráig kínlódott a szegény pára. Rend
őrségi intézkedés folytán beszállították egyik 
szomszédos udvarba, ahol megdöglött. Az 
Üszőiéből szüret alkalmából sokan jöttek be
felé a városba és az esteli szürkületben sok 

. kellemetlenséget okozott, mivel a járda mel
lett foküdt és úgy a gyalog, mint a kocsi
közlekedést akadályozta. Á rendőrséghez 
csak későn tettek jelentést s igy nem intéz
kedhetett kellő gyorsasággal az elszállítás 
után. A gazdát példásan büntetik meg.

Gazdálkodók és azok munkásainak figyel
mébe. Az országos gazdasági munkás és cse- 
lédpónztárról szóló 1900. évi XVI. t.-c. 42. 
§-a elrendeli, hogy a pénztár működésének 
első öt évében a pénztár tagjaiul négy korona 
felvételi dij mellett azon gazdasági munkás és 
külső cseléd is folvohetó. aki életkorának 
35-ik évét betöltötte, de 50-ik óvót még nem 
haladta túl. Minthogy ezen kedvozmóny folyó 
évi december hó 31 -ével lejár s ezen időpon
ton túl az I. és II. csoportbeli rendes tagok 
sorába csak oly egyének lesznek felvehetők, 
kik 35 évnél fiatalabbak: — utasítom a járási 
fószolgabirákat és Nyíregyháza város polgár
mesterét, hogy ezen körülményt a község, 
illetve a város területén megfelelő módon 
többször és mielőbb közhírré tegye. Nyíregy
háza, 1905. október 14-én. Szikszay, alispán.

Védekezés a gabonaüszög ellen. A gabo
naüszög ellen legcélszerűbbnek bizonyult, ha 
az elvetendő magot előzetesen valamely ol
datban csávázzák. Erre a célra kékkő, ujab- j 
bán pedig formalinoldatot ajánlanak. Az or
szág egyik ismert gyakorlati gazdája tavaly 
összehasonlító kísérleteket végzett a csávázás 
hatásának, valamint annak kipuhatolására, 
vájjon melyik oldat a legalkalmasabb a vető
mag beáztatására. Kísérleteinek eredménye 
az, hogy a csávázás úgy a rozsot, mint a 
búzát és árpát megóvja az olüszögösödóstől 
és sem a kékkövet, som a formolinnal való 
csávázása a vetőmagnak nem csökkentett 
jelentékenyen a csira képességét. Legalkal
masabbnak bizonyult a 0'4— 0-3 százalékos j 
formaiin és az 1 százalékos kékkő csáva. A 
formaiin alkalmazásának azért kell elsőbbsé
get adni, mert jóval kellemesebb, egyszerűbb 

: és olcsóbb. A formaiin nem bántja az edé
nyeket, vízben való füloldása könnyebb, a 
kezelés vele tisztább mint a kékkövei, hatá
sukat azonban egyenlőnek lehet mondani.

A lóherések kezelése. Vá'rmegyénkben is 
erősen no a lóherével bevetett terület nagy
sága. Ezt a kaszálók elégtelensége és a széna 
hiány eredményezi. Nagyon sokan nem isme
rik azonban a lóherével bevetett területtel 
való bánásmódot, amely azt eredményezi 
azután, hogy az elért eredmény a várakozás
nak nem felel meg. Különösen az őszi kaszá
lásnál és trágyázásnál történnek nagy téve
dések. A kassai gazdasági tanintézet tanári 
kara tanulmányozta a gazdák által követett 
eljárást és tapasztalatairól a következő és 
lapunk szerkesztőségéhez intézett közlemény
ben számol be: A lóherósekot a vódőnövóny 
lekerülte után kezelésben kell igen sok eset
ben részesíteni, ha azt akarjuk, hogy azok 
megfelelő terméseredményeket szolgáltassa
nak. A lóheréseket tehát a vódőnövóny le
kerülte után vizsgáljuk meg, hogy azok mi- 
lyon állapotban vannak. Igen sok esetben azt | 
tapasztaljuk, hogy azok foltosak. Ezen folto
kat el kell tüntetni, még pedig olyan módon, 
hogy amint az időjárás engedi, t. i. az első 
kiadó eső után, azokat a foltokat bevetjük. 
A bevetés előtt természetesen fellazítjuk a 
talajt. A mag elvetóso után kívánatos a te
rületet lohengerezni. A lóherére ez időben 
való kezelése felültrágyázásból is állhat, mely 
célra műtrágyát vagy trágyaló öntözést hasz
nálhatunk. A műtrágyák közül a chilisalótrom- 
mal való felültrágyázes eredményre vezet, 
mert jó hatással van különösen a*gyenge, de 
különben jól benőtt lóherósre. A felültrágyá- 
zást későn alkalmazni nem tanácsos, mert 
abban az esetben a lóherés tulbuja fejlődésé
ben megy át a télre, a minek következménye 
a kipálás lesz. A leherést ősszel kaszálni vagy 
legeltetni szokták. A lóherés egész fejlődé
sére kihatással van az, hogy helyesen és 
megfelelő időben végezzük-e azt. Ha a lóhe

re* erős fejlödósü, akkor kaszálni okvetlenül 
kell. Későn kaszálni azonban nem tanácsos, 
mert akkor a fagyos idők beálltáig kellően 
megerősödni nem tud. A lóherések legel tét ót 
sóvei igen óvatosan kell bánni. A lóheróseke- 
szarvasmarhával tanácsos legeltetni egyedül; 
a legelósnól ügyeljünk arra, hogy erősen le 
ne legelje az állat, mert a kopaszra legelt 
herós nem tud eléggé kisarjadni.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. ( A deb
receni kereskedelmi és iparkamara hivatalos 
közleményei.) A kereskedelemügyi minister 
Wotitz Pált antwerpeni levelezőjévé nevezte 
ki. Wotitz Pál működését Antwerpenben f. 
évi november hó 1-ón kezdi meg. Köteles
sége lóvén kiviteli kereskedelmünket a belga 
piaczon előmozdítani és a kereskedelmi con- 
junkturákat ott szemmel tartani. Wotitz Pál 
a hozzá fordulóknak minden kereskedelmi ér
dekű felvilágosítást és útba igazítást szíve
sen ad. — A kolozsvári üzletvezetősóg ár
lejtést hirdet mész és mag szállításra. Az 
ajánlatok 1905 óv november hó 7-ik napjá
nak délelőtti 10 órájára benyújtandók. Bá
natpénz 5 százalék elhelyezendő a kolozsvári 
üzletvezetősóg gyűjtő pénztáránál.

A honi ipar. most megjelent számának 
vezércikkét Chorin Ferencz főrendiházi tag, 
a Magyar Gyáriparosok Orsz. Szövetségének 
elnöke irta, ki igen érdekesen körvonalozza 
azon elveket, melyek alapján a munkaadók
nak szervezkedniük kell. Sugár Ottó, a lap 
felelős szerkesztője, felszólítja a koaliczió 
vezéreit, hogy befolyásukat az osztrák ipar 
elleni bojkotmozgaiom szervezésére használ
ják fel. A munkaadók szervezkedésének 
európaszerte elismert elóharcosa, br. Reiswitz, 
ki nemrég a Gyáriparosok Szövetségében tar
tott érdekes felolvasást, most „Munkaadók, 
szervezkedjetek!* címen szólítja fel a munka
adókat a szocialista küzdelem elfajulása ellen 
való tömörülésre. Goldzieher Géza a keres
kedelem szempontjából tárgyalja az iparpár
tolás kérdését. Nagyon érdekes bírálatot 
mond a lap konkrét esetek kapcsán arról a 
rendszerről, melylyel a kormány a szubven- 
czionált gyárosokat az iparpártolásra készteti 
és a munkaadókat a szervezkedésben gátolja. 
A lap közszállitási rovata úgyszólván egyedül 
áll a maga nemében, mert nemcsak átnéze- 
tes kópét nyújtja az összes kiírásoknak, ha
nem szakszerűen bírálja el az összes közszál- 
litások feletti döntéseket. A lap hírrovata 
tájékoztatja a közönséget az összes uj ipar- 
alapitásokról és az összes lényegesebb keres
kedelmi, ipari és közgazdasági eseményekről. 
Pazar kiállítás, magas irodalmi színvonal jel
lemzik ezt a hazafias szellemű lapot, melyet 
a legmelegebben ajánlhatunk a magyar ipar 
fejlődése iránt érdeklődő olvasó közönségünk 
figyelmébe. A honi ipar kiadóhivatala Buda
pesten, Király-u. 34. sz. a. van, előfizetési 
ára egész évre 16 korona.

Magas jutalék kereshető. Ügyes aquiti- 
teurok előleget kapnak. Uj és különleges. 
(Nem biztosítás könyv, rószletsorsjegy stb.) 
Ajánlatok K. 250 alatt Fischer J. D. hirdetési 
irodába Budapest, Gerlócy-u. 1 intózondők.

Modern hirdetési iroda. Úgy a belföldön, 
mint a külföldön előnyösen ismerik az Álta
lános Tudósitó hirdetési osztályát (tulajdonos 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb 
hirdető cégek e megbízható iroda utján esz
közük az összes reklámjaikat, mert kiváló 
szakértelemmel, odaadó lelkiismeretességgel 
és felülmúlhatatlan pontossággal teljesítik az 
összes megbízásokat. Leopold Gyula szor
galma, leleményessége és agilitása megterem
tette a gyümölcsét, amennyiben hirdető iro
dája ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint 

i értesülünk, most ismét tetemesen megnagyob
bította vállalatát és azt Erzsébet-kürut 4Í. sz.

1 alá helyezte.
Főnyeremény. A XVI. osztály-sorsjáték 

legnagyobb főnyereményét ismét Beifeld Jó
zsef bankházában nyerték. (Budapest, IV.

I Károly-körut 1.) Ugyanis a 400000 koronával 
kisorsolt 96851. számú szerencsés sorsjegyet 

I ezen bankházban vásárolták. Ugyancsak o 
bankház vevői nyerték egy elmúlt játékban 

I a 600000 koronás főnyereményt is.
Roosevelt elnök ajándéka a japán császár

nénak. Mint a „ Times*-nek Newyorkból sür
gönyzik, a Singer varrógópgyár épp most 
kószitette el a legszebb varrógépet, a mely 
valaha varrógépgyár által előálüttatott. A meg-
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hízást Roosevelt elnök adta, aki e varrógé
pet a japán császárné számára, leánya Miss 
Rooseveltnek Japánban történt barátságos 
fogadtatásáért szóló köszöneté fejében fogja 
a császárnénak elküldeni. Miss Roosovelttel 
való beszélgetése közben ugyanis a császárné 
azon kívánságának adott kifejezést, hogy \ 
szeretné, ha varrógépjelenne. Miss Roosevelt 
ezen kívánságról azonnal értesítette édosaty- 
ját, aki azt a Singer gyárban nyomban meg 
is rendelte. A varrógépnek összes, súrlódás
nak ki nem tett részei arannyal bevonattak ; 
a gép egyik részén az arannyal átvont vas
szerkezetben Amerika és Japán címerei van
nak ; a gép szekrénye mahagonitaból van, 
mely a japán színekben tartott selyemmel és 
plüssel van bélelve. A gépet az elnök egy e 
célra kirendelt követe fogja Japánban átadni. 
Az eredeti Singer varrógépek gyárát érte 
ezen nagy kitüntetés azon bizalomról tesz 
tanúságot, melylyel mindenütt és mindenki a 
czég gyártmányai iránt viseltetik.

Elvi jelentőségű határozatok. A kereske
delemügyi minisztérium legújabb határozata 
szerint: ’hályhás és fazekas iparosok a kály
háknak és takaréktiizhelyeknek szétszedésé
nél és összerakásánál a kéményseprő mun
kakörébe eső tisztogatást maguk is elvégez
hetik. — Azt a gabonakereskedőt, aki vásár 
alkalmával az udvarába hozott gabonát meg
veszi, azon a címen, hogy meg nem enge
dett helyen vásárolt, a vásárrendtartási sza
bályrendelet alapján nem lehet büntetni. — 
Kihágást követ et az a lótulajdonos, aki lovát 
a kitűzött általános vizsgálat alól elvonja. — 
Fióküzletre szóló iparigazolvány kiszolgálta
tását nem lehet megtagadni abból az okból, 
mert a fióküzlet felálliását a főtelepre, ille
tékes iparhatóságnál nem jelentették be. — 
Az árunak más helyre való átrakása, rende- ; 
zése, csomagolása, továbbá a következő na
pokra eladás céljából való előkészítése mun- j  
kaszüneti időben nem végezhető.

Halálos elgázolás- Tegnapelőtt Nagyha- ! 
lászban Sarkady János kocsi fékező a domb- 1 
rádi vasút kocsijáról, valószínűleg ittas álla- : 
pótban lecsúszott és a kocsik agyongázolták. ; 
Az építőket nem terheli mulasztás.

Kerti és szalon tűzijátékok,
Vadásztöltények, lőpor, serét, flóbert és 

revolver golyók, legjutányosabban beszerez
hetők: Hirschler Mór cégnél Nyír
egyháza, Városház-tér 5. sz.Borsai ino k alap ok e g y e d ü li ra k tára F rid n ia m i Sándor utóda Fülöp 
Dezsőnél.
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Prolog
a „Pozsonyi Városi Színház* megnyitására.

Irta: Vidor Marci.
E lő ad ta : C i ik y  T jász ló .

E lőadatott 1905. szej>t. 30-án a pozsonyi állandósított magyar 
színészet megnyitási ünnepén, Andorfi P é te r  igazgatása alatt.

I.

! Magyar szó ereje 1 Minékiink de nagy vagy ! 
I Nem ismerek nálad több hatalmasabbat, 
j Csattogó menykövet az ég haragjának, 

Mikor vad dühében fejünkre kiárad.
Dühöngő moraját anyaföld méhének,
Ha tüzet okádja s kavarogva hányja 
Magától a mérget.
Magyar szó, lenálad nem tudom nagyobbnak, 
Oh jobban porba nyom 
Irtóztató súlya a te haragodnak.A vihar zengése nem izgatja vérem, 
Villámok játékát elmerengve nézem,
Lelki szemeimmel a jövőbe látok,
Onnan terjengenek dörgő hanghullámok, 
Szikrázva kigyul a földóg levegője 
És hő lángra lobban, szilajabban dobban 
A magyar szív tőle,
Magyar szó megharsan, s a bon Messiása 
Ideszáil o földre:
Erre az elhagyott szép Magyarországra!
Magyar szó ereje! Oh honnan is támad 
Harsogó zúgása érces folyamának,
Hol születik? Szivünk szelidko medrébül,
S hatalmas tenger lesz, amire kiépül. 
Tajtókozva felcsap az egekig habja,
S szilaj áradással az egész lelkünket 
Magával ragadja . . .
Magyar szó ereje, nincs nagyobb tenálad,
S mégis kitaszított
Mostoha gyereke vagy most a világnak !
Korcsszülütte nyelvok megaláznak téged,
Oh nem is ismerik, megvetik fenséged,
Hej pedig milyen vér lüktet a lelkedbo 
Acólizmu hős vagy hajlékony levente,
Erőd a szikláké, mikor mogerednek 
Riadó zúgással, bőszült harsogással 
Lefelé a hegynek,
Szivedből azért egy szelíd hang kicsendül,
S tudják, honnan jöttél,
Jöttél az illatos bűvös napkeletrül.
Magyar szó! Istenünk, életünk halálunk, 
Oszlik már az éjjel, hajnalodra várunk,
Mikor a nagy világ dalod elharsogja, 
Fölöttünk is kisüt a szabadság napja,
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Ránkrozsdált bilincsek mind lotöredeznek,
S kik a te rabságod borús éjszakáján 
Jaj ! megöregedtek,
Fölszabadult lelkek mind ifjakká válva 
Rázenditnek lassan
Lelkedből fogamzott ékes zsolozsmákra.

II.
Egy ősi város ölel most szivére,
Édes magyar nyelvünk, világ mostohája.
S dédelgető kézzel úgy vezeti sorsod,

! Földeket hóditó diadalutjára.
! Magyar szó! I gy-e hogy ismered e népet 

Szivébe óh régen befogadott téged 
Es hogy megimádja nagy, nemes szentséged. 
Most im oltárt emel és templomot épit.
Pozsonynak népe! A múltakba vész el,
S csodálkozó szemünk káprázatba szédül... 
Milyen magyar város ! Itt csendült fel büszkén 
Csattogó kardok közt örök osküvésül: 
Életünk és vérünk! Jaj be szépen zengett, 
Tüzes lobogással töltő be a termet,
S gyermekével ott állt édes könnyben ázva. 
Egyr felséges asszony — magyarok királya!
Bár latinul hangzott, ám magyarul mondták 
S hóditó magyarság csendült ki a szókbul, 
Melvnok hallatára felserken a vérünk 
S sziláján lüktetve a szivünkig tódul.
Mennyi magyar érzés ! Eget ostromolva 

j Olvad be viharos, véres zivatarba, 
j Őh a magyar kar ezt mind valóra váltja: 

Franciáktól ne félj magyarok királya!
! Pozsony büszke város! Fényes diétáid 

Nemzetünk nagyjai hányszor látogatták,
Szép magyar leventék bölcs tanácshoz ülve 
Mi szegény hazánk sok gondját latolgatták, 

i S mikor vége szakadt komoly országiásnak,
| Egyszeriben milyen vidám világ támadt, 

Cicákon, torokén, magyar nóta zengett. 
Kacagott a magyar s nagyokat kesergett.
S hol német szó járta, mind magyar volt töbül. 
Ki idegen nyelven hazáját imádja,
Magyar anyaszülte magzat lett belőle,
Bárha németül is jött ö a világra — — — 
Szivük összeíorva közös dobbanásba 
Egy szabad hazában testvérekké válva 
Eltek nemzetüknek német szóval bárha,
De már magyarokként mentek a halálba !
Pozsony dicső város ! Téged meg nem ront 
Soha a császári Bécsnek közelsége,
Íjastul-fijastul magyar voltál mindig

úgy állsz a határon nemzetedet védve; 
met fiaidat magyarrá nevelve 
osőséged száll a csillagos egekbe,

; o ott a felhőkön túl elér, addig szálldos, 
j Árpád Istenének magas trónusához.

Taligások és bérkocsi tulajdonosok díjszabályzata.
I. Személyszállítás.

So
rs

zá
m A teljesített szolgálat

Személyszállító taliga Egy lovas bérkocsi Két lovas bárkocsi
Egy személytől Két személytől

Nappal Éjjel Nappal Éjjé1Nappal Éjj0l Nappal Éjjel
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l
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ősi város ölel most szivére,
S fenséges magyar szó: oltárt emel nókod, 
Olvadozni fog majd a gyönyörűségtől 
Aki nem ismerte eddig a szépséged ;
Aki nem szeretett, s az erődet látja,
Itt o csarnokban lesz majdan megalázva,
De aki szeretett, megszeret ezerszer,
S hangoztat majd téged büszke szeretettől,

A kapu nyitva — kik hajlékunkba jüsztök 
Sarutok levetve, logyen eszetekbe :
A magyar szónak örök templomát itt 
Hű hazafiszivek buzgalma emelte.
A kapu nyitva — már fényben áll az oltár, 
5 ajkunkon ékes szép magyar szó pereg:
Jó magyar közönség: im köszöntelek! —

Szabolcsmegye vasúti hálóza
tának menetrendje.

— Érvényes 1905. október 1-től. —
\y. n-ízeállitást a M. A. V. igazgatósága 120.593 szám alatt 

felülvizsgálta,

1. Nyíregyházáról Dehreczen felé induló 
romitól:: Nyíregyházáról indul 6*50, 10'14, 2*36, 
07*13, *08*54; Császárszállásról (6*58), (10*24), 
(2*44), (07*21), (*0905) 1 'jfehértó 7-12, 1039,
2 5S, U7'33, *09*21 ; Debrecenbe érk. 8*04,
11-31, 3’50, 08’19, *010-26: Szatmár-Nómetibo 
érk. X; *2-02, 07'07, 012-38, X> Budapest 
k.-[>u.-ra erk. “1*50, (>6-40, “09-35, X, 95*45.

2. Nyíregyházáról Szerencs felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6-59, 10 04, *3 44, 5-49,
09-05" Királytelok *7-16, 10-17, *4*01,06*02, 
09-23, Görögszállás *7-29, 10-25, *4*14, 06*11, 
09-36; (Tisza-Polgár l. 5. és 11. sz. a.) Virányos 
(*7-36), (10-31), (*'4*21) !, !, Vaskapu (*7-41), 
(10-36), (*4-26) !, !,; Rakamaz *7 49, 10 43, 
*4'34, 06-25, 09-55; Szerencsre érk. *8-35, 
11 17, *5-20, 06*59, 010*43, Kassára “12-25,
3 30, 09-25, X. 05-02; Budapest k-.pu.-ra érk. 
“1-30, 07-00, **010*00, X, 6*35.

5*. Nyíregyházáról Csap felé ind. vonatok: \ 
Nyíregyházáról indul 6 55, 11*32, 07*37; Sóstó . 
7*07, 11-43, 07*48; Sóstószölőtelep (7*11), I
(11*47), (07*53); Kemecse 7'27, 11*59, 08*06, I 
Nyir-Bogdány 7*37, 12*08,08*15; lveék (7-40). I 
(11*18), (08*19); Demecser 7*53, 12*19, 08*29, 
Pátroha 8*07, 12*31, 08*41 ; Kisvárda 8*31, 
12*49, 08*59; Fénves-Litke 8*45, 1*01, 09*12; 
Komoró 8*52, (1*08), (09*19), Thuzsér 9-04, 1*18, 
09*31 ; Bezdéd 9*12, 1*25, 09*38 Csapra érk, 
9*30, 1*42, 09*56; Munkácsra 11 *29. ‘2 53; 
011*12; Máramarosszigetre “4'25, 07*36, X, 
Fngvárra 11*37, 4*25, 01103.

4. Nyíregyházáról Mátészalka f. induló v. 
Nviregyházáról indul 7*05, 1*50, 07*18, Nagy- 
Kálló 7*49, 2*20, 07*49, Kálló-Semjén 8*24, 
2*50, 08*20, Mária-Bócs 8*48, 3-08, 08*39, Nyir- 
Bátor 9-35, 3 37, 09*09, Mátészalkára érkezik 
10*33, 4*25, 010*01.

5. Nyíregyházáról Tisza-Polyár felé ind. v. 
Nyíregyházáról indul 7*10, 10*04, 5*55, Király- 
telekről 7*33, 10 17, 06*16, Görögszállás 8*01, 
*10*30, 06-46, (1. a. 2. és 8. sz. a.) Bashalom 8-13, 
*10*38, 06*57, Tisza-Eszlár 8*22, *10*44, 07*05, 
Kisfás-Földház 8*33, *10*52, 07*15, Ilajnalos 
8*46, *11*01, 07*27, Tisza-Lök 9-15, X, 07*47, 
(1. 13, 14. t.) Rázom 9*27, 07*56, Tiszu-Dada
9- 55, 08*20, Tisza-Dob 10*10, 08*32, Tikos
10- 32, 08*52, Tisza-Polgárra. érk. 10*50, 09É08. 
(1. 17, 18. t.)

(I. Nyíregyházáiról Vásárosnamény f. ind. v: 
Nyíregyházáról indul 7*15, 2*13, 07*23, Nyír
egyháza vásártér 7*26, 2*23, 07*33, Uros 7*42, 
2*36, 07*46, Napkor 7*57, 2*50, 08*00, Apagy 
8*21, 3-10, 08*20, Levelek—Magy 8*35, 3*22, 
08*32, Ófehórtó 8*53, 3*36, 08*44, Majláthtoiep 
9*03, 3*45, 08*53, Nyit-Bukta 9*25, 3*57, 09*05, 
Nyirvaja 9*54, 4*22, 09*30, Nyirmada_ 10*19,
1 33, 09*46, Vásárosnamónyra érk. 10*45, 5 01, 
010*09.

7. Debreczenből Nyíregyháza felé i. vonatok :
Budapest k.-pu.-ról indul “09*15, X , “7*25, 9*00, 
“2*35, Szatmár-Németiról indul X» 03*45, 8*53, 
“2*35, 2*50, Dobreczenból indul *05*22, 8*51, 
12*19, 4*36, 07*17, Ujfehértó *6*25, 9*38, 1*11. 
5*23, 8-20, Császárszállás (*6*39), (9*49), (1*22), 
(5 34)!, Nyíregyházára é. *6 49, 9*57, 1*31, 5*42, 
8*39, (1. 1—6. t.) .

8. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok : 
Budapest k.-pu-ról indul 09*40, 011*10, “7*40,

„ S Z A B O L C S *

8*35, “2*15, Kassáról 011*55, X , ‘8*40,12*26, X, 
Szerencsről ind. 05*10, 8*50, *12*00, 5*45, *07*07, 
Rakamaz 05*55, 9*28, *12*48, 06*25, *07*55, Vas
kapu !,!, (*12*55), (06*30), (08-02), Virányos!,!, 
(*1*01), (06*35), (*08*08), Görögszállás 6*12, 
9-42, *110, 06-42, *08* 17, (I. 5. t. is.) Királytelek 
6*22, 9-51, *1*22, 06*51, *08 29, Nyíregyházára 
érk. 6*35, 10*03, *1*39, 07*03, *08*46. (I. 1— 6. t.)

ti. Csapról Nyíregyháza felé ind. vonatok: 
Légvárról indul 04*41, 12*48, 4*42, Máramaros- 
szigotröl X .  10*05, “12-12, Munkácsról 0443,
*2*20, 4* 13, Csapról 6 06, 3'29, 06-13, Bezdéd
6- 26, 3‘47, 06 32, Thuzsér 6*34, 3*54, 06-40, 
Komoró (6-43), (4*03), 06*49, Fényes Litke 6*51, 
411,06-57, Kis-Várda 7-13, 4*27, 07* 13* Pátroha 
7*29. 4*40, 07*28. Demecser 7*49, 4*52, 07*42, 
Keók (7*56), (4*59), (07*51), Nyir-Bogdány 
8*01, 5*04, 07*56, Kemecse 8*11, 5*13, 08*07, 
Sóstószölőtelep (8*24), (5*24), (0S*20), Sóstó 8'30, 
5*30,08"27, Nyíregyházára érk. 8*41,5*40,08*38. 
(1. i - 6 .  t.)

10. Mátészalkáról. Nyíregyháza f. ind. v .: 
Mátészalkáról indul 03*36, 10*34, 2*00, Nyir- 
Bátor 04*38, 11*33,3*30, Mária-Pócs 04*59, 
11*53, 3*56, Kálló-Semjén 05*23, 12*16, 4*23, 
Nagy-Kálló 05*45, 12*36, 4 55, Nyíregyházára 
érkezik 6*15, 1*04, 5*27. (1. 1—6 tót.)

11. Tisza Polgárról Nyíregyháza f. ind. v,: 
Ohát-Pusztakócsról indul 8*05, 08*02, (1. 17) 
ósl8 t.) Tisza-Polgárról indul 03*15, 1*27, Ti
kos 03*32, 1*46, Tisza-Dob 03*52, 2 12, Tisza- 
Dada 04*12, 2*33, Rázom 04*28, 2*51, Tisza- 
Lök 04*51, (uj ind.*) *8*58, 3*03, (1. 13, 14 t., 
Ilajnalos 05*04, *9*06, 3*15, Kisfás-Földházról 
05*18, *9*15, 3*28, Tisza-Eszlár 05*30, *9 22, 
3*39, Bashalom 05-42, *9*28, 3-48, Görögszállás 
6*17, *9-42, 4-15, (I. 2., 8. t.) Királytelek 6*33, 
9*51, 4*32, Nyíregyházára érk. 6*54, 10*03, 
4*55. (1. 1 -6 . tótÓ’

Hl. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. 
vonatok: Vásárosnaményról indul 03*21, 9*03, 
145, Nyirmada 03*51, 9*36, 2 20, Nyirvaja 
04*18, 1(3*03, 2*47, Nyirbakta 04*37, 10*24, 3 12, 
Majláthtoiep 04*51, 10*38, 3*26, Ofehértó 05*02, 
10*50, 3-42, Levelek—Magy 05-14, 11*02, 3*52, 
Apagy 05*35, 11*23,4*13, Napkor 05*50, 11*38, 
4'30, Őrös 6 05, 11*54, 4*47, Nyíregyháza vásár
tér 6*20, 12*09, 5*02, Nyíregyházára érk. 6-30, 
12*19, 5-12, (1. 1—6. t.j

13. Debrcczcnböl Tisza-Lök felé i. vonatok : 
Debrecenből ind. *05*35, *8*09, *12-14, 4*41, 
Bűdszentmihály *7*53, 04*03, *2*32, 07-14, 
Egyházerdő ('*8*00), (04-10), (*2-39), (07*21), 
Ttsza-Lökre érkezik *8*10, 04*20, *2*49,07*32. 
(1. 5. és 11. t.)

14. Tisza-Lökröl Dehreczen felé induló v .: 
Nyíregyházáról indul X 1 10*04, X .  5*55, (1. 5. t.) 
Tisza-Lökröl ind, 4*46, *12*59, *3*52, 07*52, 
Egyházerdó (4*56), (*1*09), (4*02), (08*02), Büd- 
szentmihály 05*05, *1*17, 4* 10, X, Debroczonbo 
érkezik 7'40, *3-35, 06'28, X-

l ő .  Debreczenből Nyirábrány f. hűl. vonatok: 
Budapest k.-pu.-ról indul “7*25, 9*00, “2*35, 
“09*15, X> Debreczenből ind. “12*11, 4*00, 
“06*55, 08*24, 02*50, 05*10, Nyirábrány (“ 12*42),
4-53, (“07-25), 09*29, 03*34, 5*56, Nagykárolyba 
érk. “1*24, 06*02, “08*06, 011*18, 04*41, 7 19.

10. Nyirábrányból Dehreczen f. induló v .: 
Nagykárolyból indul 08*17, 04 56, “7*25, 9*49, 
“3-13, 4’06, Nyirábrány 09*30, 6*27, (“8*14). 
10*56, (“3*58), 5 43, Dobreczenbo érk. 010-11,
7- 26, ‘8*46, 11-37, “4*31, 6*43.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusztakócsra i. v. 
Nyíregyházáról indul X, 7*10, (1, 5. t.) Tisza- 
polgárról indul 03-24, 11*45, Folyásról 03-42,
12-03, Ohát-Pusztakócsra érkezik 05-01, 1*19, 
Debreczonbe érkezik 7*54, 5-35, Füzesabonyba 
érk. 10*24, 4*09.

18. Ohát-Pusztakócsröl Tisza-Polgár felé i. r. 
Debreczenből indul 04-36, 4 56, Füzesabonyból 
indul Xi 5*22, Ohát-Pusztakócsról 8*05, 08-02, 
Folyásról 9-34, 09*21, Tisza-Polgárra érkezik 
9-5í, 09*38. (1. 11.)

10. Nagykárolyból Csap fele ind. vonulok : 
Nagykárolyból indul 04*54, 4-20, Mátészalká
ról 6*36, 06-27, Vásárosnaményról 7*34, 07 35, 
Kisvarsányról 7*44, 07-47, Gyűréről 7*53, O7*o7, 
Kopócsapáthiról 8"05, 08*11, Csorepeskenéz 
8*18, 08*26, Tornyos-Pálcáról 8*34. 08*44, 
Mándokról 8'50, 09*03, Csapra érk. 9"23, 09*45.

20. Csapról Nagykároly felé ind. vonatok: 
Csapról indul 03*13, 3*34, Mándokról 03*u8, 
4*12, Tornyospálca 04*27, 4 35, Cserepeskenéz 
04*37, 4*44, Kopócsapáthi 04*53, 4*57, Gyűrő
05-06, 5*09, Kisvarsány 05*16, 5-18, Vásáros-

í namónyról (1. 6-12 t.) 05*36, 5*35, Mátészalkáról 
(I. 4-10 t.)6*45, 06*33, Nagykárolyba érk. 8*31 , 
08*02.

Jelmagyarázat 0 : az éjjeli órákat jelzi.
( )-be tétel feltételes megállást jelent. Az idő 
órákban és percekben van kitüntetve. “ a 
gyorsvonatot, * a motoros üzemet különböz
teti meg. ! =  a vonat megállás nélkül áthalad.

Nyilttér.*)
•  fc*; ±  ±  ±  ±  ±  ±  ±  ¥ +  ±  -k ±  -X ¥  ±  ±  ±  ±  ±  ±  •k •
■K >y
fj 25 é v  óta  f e n n á l ló  f ű s z e r  ^
^  és  á s v á n y v íz  ü z le t  e la d ó . —  *
■K Körülmények változása folytán régi >«- 
ü jó hírnévnek örvendő fiiszer és ásvány- £  
j )  v í z  üzletein előnyös feltétel m ellett g  
4< eladó. Szentpétery Lajos.
•¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥=h¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

*) B rovat ala tt közi ötté k ért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség.

H i r d e t é s e k .

Téli czikkek
legolcsóbb bevásárlási forrása.

Bevezettem teljesen a legjobb minőségű 
férfi, női és gyerm ek  trieó  (Jáger) 
ing, alsó nadrág, finom harisnya, 
fuszekli, bokavédő, (gam asehnil 
kötö tt és bőr keztyük, eső ernyő.

Gyermek ruhácskák, csinos leányka 
fejkötők, (kapisony) sapkák, bőr és posztó 
gyermek-cipők férfi és női reggeli cipők

Továbbá mindennemű üveg. por- 
cellán és zománcozott edények, fás kosa
rak, csinos szoba díszek.
Gvermek-kocsi raktár.t/

Gyermekjáték dús választékban.
a r  Reform-szék.

Deutsch J.
Iskola-utca 1.

Első nyíregyházi bazár.

S Í R K Ö V E K
mindenféle alakban és nagyságban

legolcsóbb árak
--------  m e l le it  k a p h a t ó k :  --------

FOHRER ZSIGI01 FIAINÁL
@  ------- N y i r  e g  y li á z á i i . -------
9  V á r m e g y e h á z - u t c z a  5 - ö d i k  s z á m .

FT 77T'T IZ ' '!  2^2

KÜLÖNLEGESSÉGI __ ü

J =  Hmindennemű g a z d a s á g i  g e p e k , R 
m ű s z a k i  c ik k e k  és m a lo m -  ;] 
b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek t* 
mellett beszerezhetők és raktáron is ►! 
találhatók

ki birtok eladási és bérbeadási ügvvi- ll 
teleket is elvállal.

J Föüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren.
Fióküzlet: Mátészalkán. :-Í

; r „  ................. t i
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M UNGÁR LIFÓT divatáruháza Nyíregyházán. ><~  r ' ^  ~

ü M egérkeztek az őszi idényre re n d k ív ü l nagy választékb an  a legutolsó divat- ú jd o n ságo k , különösen a következő c z ik k e k b e n : .......... -  -
Angol costüm-, ruha- és blous szövetek. Ruha- és blous selymek. Angol blous 

selyem különlegességek. Flanellek, barchetek, télikendök, kész női fehérnemüek, gyermek fehérnemüek, Regenhart féle asztalkészletek. 
Legjobb gyártmányú vásznak törülközők és zsebkendőkben. Menyasszonyi kelengye raktár. Úgyszintén gazdag rak tá r futó és sofa szőnye
gek, függönyök és agyteritökben. Férfi ing, gallér, kézelő.

M 
K
i z r a r a a r a z F

f i
. 1í
1

1

i i i

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi .. Korona épületben lévő zálog

kölcsön intézet helyiségében fo ly ó  évi novem ber hó 22-én délu tán  2 órakor a ki nem váltott és 
meg nem hosszabbított arany-, ezüst- és egyéb ingó 
zálogtárgyak, hivatalos közeg közbejöttével, nyil
vános árverés utján el fognak adatni.

Miről úgy az érdekelt elzálogosítok, mint az 
árverésen résztvenni kívánók ezennel értesittetnek.

Nyíregyháza, 1905. október hó 20-án.

Práger Károly,
zálogkölcsön-intézeti tulajdonos.

Hegedűs Ig nácz  
és T á rs a i czég

A jánl: zabot, szénát, j  
szalmát, és szecskát, 
nagyban és kicsinyben.

Iroda és raktárhelyiség:

Városháztér 3. Csengery lá z .

M

n
i i

íx ix íx J

Ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  Á R A K !

Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közönség 
szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a „Korona" 
épületben, (a MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

P O S Z T Ó  Ü Z L E T E T
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.

Sok évi, a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ismeretségem lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg

kényesebb Ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.
A n. é vevő közönség szives pártfogását kérve s ma

gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel
P R E I S Z  BEUTALÁS.  

Óriási választék ! Pontos kiszolgálás!

Gazdasági cikkek nagy választékban.

i
É
1
1
1
8
1

oCfi 
0 9  
ISI  
0 3

0 3
I—
0 3

O

c
c o

(fi

Wlrtschaftsr Ármin
Nyíregyháza, Pazonyi-u.

V a s  és s z e r s z á m  á r u  üzlete.

Chrom cserzett géphajtó szíjak egyedüli elárusú. Szabolcs- 
megyéro sikerült megszereznem.

Ezen géphajtó szíjak kivételes tulajdonságai a könnyű fajsuly, 
felülmulhatlan szilárdság és tartósság, simulékony, legmagasabb 
ellenálló képesség, még a legkisebb felületen is. Erzóktelen nedves
ség, kigőzölgés és mindenféle időváltozás vagy hőmérséklet befo
lyása ellen.

Árajánlattal készségesen szolgálok.
Tisztelettel:

Wirtschafter Ármin.

m

©
Q .
©

C/)
O
7 T

©
©“S
© '
(fi
N©

Gépié 1 szó re 1 és i ci kke k.

Ritka alkalmi vétel!
Angol térti szövetek 3. 4, 5 és 6 korona méterje. Finom sima 
elejü térti ingek, darabja 2 korona. Finom redős és puha elejü 
térti ingek, darabja 2 korona 20 fillér. Finom jager férfi és 
női harisnya, párja 40 fillér. Finom színes kézelő, párja 30 fii. 
— Úgyszintén az összes raktáron levő cikkek bámulatos —

*  9

OLCSO A R B A N
árusittatnak el

Pi •ágéi* Károlynál
— Zöldség-tér. -

Ha
%

távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve-
lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o
U n  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 
ttCl tenni o o o o o o o o o o o o o o o

U o  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
I l u  mely más nyomtatványt akar készíttetni

H n  bármilyen könyvet beszerezni
 ̂ ^ A fü akaró o o o o o o o o o o

\  ^  H fl hírlapokra, vagy folyóira-
*» AAU tokra van szüksége o o

\ %

”* 8  "® S  - m s
S . A/" <$>. <9

f i  ** %
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Jakobovics M.
rövid, női és férfi divatáru-üzlete I

Nyíregyházán.
pF* Legolcsóbb

bevásárlási forrás!
Van szerencsém a n. é. kö

zönség szives tájékozásául kö
vetkezőket becses tudomására 
hozni.

Üzletemben a következő 
árukat bocsátom a n. é. közön
ségnek mélyen leszállított ár- 
bán rendelkezésre és pedig:

Hétfőn árusítok
térti inget, gallért, kézelőt, nyak- j 

kendőt, zsebkendőt és férti | 
kalapot.

Kedden
térti, női és gyermek 

harisnyákat, 
térti, női és gyermek 

kötött és bőrkeztyüket.
Szerdán

női fehérnemű, u. m. ing, háló
kabát, alsó nadrág és fehér 
alsó szoknyák, fehér és fekete 
dísz kötények.

Csütörtökön
selyem és szövet blousok, glotli, ;

szövet, selyem Jouponok, fii- |
zők és divatos bőr, gummi és j
selvem övék.

*

Pénteken
ruhadiszek, u. m. aplicatiók,

színes és fekete selyem zsinó
rok, csipkék és szalagok.

Szombaton
kész fin és leány ruhák, kabá

tok, fejkötők, sapkák, szőnye
gek, férfi, női, gyermek téli 

.láger, tri kó alsóingek és nadrá
gok.

Vasárnap
m i n d e n  k a p h a t ó .

Szőrme boa nagy választékban, 
kapható minden nap.

^A  ^ A  / 'A ^ A  AK 's‘A\ a a

. S Z A B O L C S *

&

K e rté sz  M ór
=  röfös- és divat-áruháza Nyíregyházán. =

l j üzlet!
9 *

Szolid árak! p
\ .in szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönség szives tudomására 

hozni, hogy helyben a volt Gredig-féle házban, Testei- cukrázdája mellett 
egv a mai kor igényeinek megfelelő

röfös- és divatáruházat
.......  ' .. ... r—  n y ito tta m .
Raktáron tartok mindenféle röfös és divat cikkeket, u. rn. angol ruha 

szöveteket, hollandi cérna, len és pamut vásznakat, mosó kartonokat Cosma- 
nosi harcheteket, sefiert asztalterítőket, függönyöket stb.

Magyarország és a külföld első gyárosaival való összeköttetéseim és 
nagyobb városokban szerzett tapasztalataim lehetővé teszik, hogy a n. é. 
közönség igényeit kielégíthessem, miről már az első vásárlásainál is meg
győződést szerezhet.

A n. é. vevő közönség szives pártfogását kérve s magamat jó indula
tába ajánlva. vagyok tisztelettel:

Pontos kiszolgálás!

P

Dús választék!

P

P
p

e r

S á rk á n y  S. B a n k h á za
Telefon 8 0 - 8 9 .  =  BUDAPEST VI., Ö-lltca <>. =  Telelőn 80-89

a m a g y a r  k i r á ly i  s z a b .  O s z t á ly s o r s j á t é k  f ő á r u s i t ó ja .
Sürgönyeim :

Sárkányék B udapest.
Folyó szám la: Pesti magyar kereskedelm i banknál é 

a m agyar királyi postatakarékpénztárnál

I PnmanaQahh npn7krilr<innt nyuJtok sorsjegyekre és értékpapírokra bár- L b l j i i ld y OLoalJU p c l l ^ I x U l U o U l l l  hol elzálogosított sorsjegyeket saját pénzem
mel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok; letétjegy, zálogjegy bekül
dendő. Kedvezőbb feltételek mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető.

Budapesti és vidéki kereskedőknek, iparosoknak váltóit leszámítolom, és könnyen
törleszthetö váltó és szemólyhitelt nyújtok.

Tisztviselők és katonatisztek amortazatiós kölcsönt kaphatnak.

Háztulajdonosok és földbirtokosoknak í t l S
Semmiféle előleges ju ta lék o t nem  kérek  úgyszintén minden levelet, vá

laszbélyeg nélkül is, rögtön elintézek.
SÁRKÁNY S. bankháza

BUDAPEST VI., Ó-UTCZA 6.
25 év óta törvényszékileg bejegyzett czé«-.

Megjegyzés. A XVll-ik osztálysorsjátók 1-sö osztályú sorsjegyei már megjelentek 
és kérem egyúttal b. megrendeléseit, legjobb és legpontosabb kiszolgálásról 
(>!öro biztosítom, minden nyereményt azonnal kifiizetek.

A következő szerencse számokat ajánlom, mezt ezek nagy nyeremónynyel 
még nem lettek kisorsolva :
2979 12128 12953 16065 35733 44596 51325 58762 80847 99191 101580 105655

I

Megrendelö-lap.
SÁRKÁNY S. BANKHÁZA B U D A P E S T, VI,. Ó -U T C Z A  G.

(Kivágandó.)

egészMegrendelem önöknél J ^   ̂ sorsjegyet és ennek árát p<»tantaiványnyai küldöm.
számú

A nem kivántat tessék áthúzni.

t negyed 
l nyolcad kérem  ntánvenni.

N é v : ..............

Lakhely, u. p .

Az Iskola-utca 5. sz. 
“  alatti házban "
E G Y  KISEBB

egy tagas
pincehelyiség
azonnal kiadó-

Az elmúlt 
rendkívüli 

száraz nyár 
folyam án 

ismét a
K üküllőm enti

Első Szőlőoltványtelep
(Tulajdonos; CASPAR1 FRIGYES Medgyes, 168. N.-KukUllőmegye
volt az egyedüli az egész országban, mely oltványait 
óriási mennyiségű, naponta 5 m illió  l i te r n y i  vízzel 
öntözte, s ennek folytán az egyedüli szőlőtelep, amely 
ez évben is valóban szép és minden tek in tetben  ki 

t'ogástalan minőségű szőlooltványokat szállít.

Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen és bérm
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liaûy. S9 uí9Á|9S 
>|9;ZSB|BA jSBUQ

BZWJIUB

SO -PHPIOJ ipu (]({()A.olHI.oO| 0ií.o0UISí)|OqBZ^

*uvqqod«iv̂
-zsyAS
a'Sbii 9PUBMY

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOÜO
00
a0

•q;$ *qiodp.o O{dÍ0SDZO£) 
‘;ioSBAB>[sr z s sp Betelj 

g -|n>H'.)u qoqo.io:, n iju.v jiadoS 
0 OJOZSBÁSBJqnUJ qqol.oO[ 

so qqaA.ios BUOqOlyY III 
: üíjiudy

*8d0;-TAu8qD0ZS ‘BZBqÁfíajiAj^ 
ueqeae^ojuazs

n i iái 3 "i a n v iái
HeiBiqHei lAuyuioziq

A.* W ^ AWA\ AH XXX* X* X* X*.XX AH-X.K X? V.V ------------------------------------
vnoxv ‘uopuorj
‘oin:rj A'joouvq3 ‘j-.q
axruixsxi vzo)

y w w v v vv w w 
XXXXXXX X* X* XX 

>X (•5{2paaiisoinjui.i^q [a.i 
-J?HU 01 HWftilQZaiOAOI ‘aqnU r-~

•>f3Ul.Z9lUI ZK wa
8901 ofp;u?l sí i&i^Afozti uazo tj( víS^a.

•zs ACI va0>ld N3ADXI

e
ü0
00
00
0

CD Z^UBJUOg S0 JjaiyjOJ-j
00000000000000003000söooö

X*. qazza}ui B<(Uopuorj uasaua/Sa
XX >[o5[i:| |rjAn| UBZBqíí>a.iiíCfj iía|pj9||i |9aXuo5j sa jvíqoad jsapjasf uapuipf 
ytjf MII 7.SJJ9ZSASoAS UBIU|pA| ASü^ 5[OZ05)}9Aqj( V SJBIIpI! J0aXuO5{ £o0 U3S0J
Xh -UOuijjp Jjauispii;q qiq sa qvij.iB) uoJBjqBJ ioqiiruazs qiq 'qiiip[9siAdaj[
>X UB|JBUI[BJ.IB

y;^ U9saf|9j ejllaszsaíia zb /Soq ‘quppaqsazeAj [pJBKKlBq sojziq ii9«S9qpozoXS 
Sem sí !>|Ji;q AS; XSoq ‘pjnq uasaAuauiSasqoq sa fip jaAiCuoq 

m )|°) [wqqospMi ptiqzs'OMj .í.ría se joÜBp« i;qojd ,CSa ‘qBfuBAiq >[iq 
ryi^ ‘qiuqozBpuim ‘Bsouopfepi} JodBZOQ b .Í[9iii ‘jazajni zy 
XX •BjjojiqqBZssoqSaui (9AA9 souibzs )9J9|9 qaiiMaqma

>[os sa j49jiS9k zoqafasauajezs sa bjju of b jjaqtu9[B}Bp qap 
yj^ -jainax -qajjaj qaMaqmaj.qíii koa'Sii sa qoMKÍÍpjd ubzoC qqosaq 
XX 3|iq ‘jjojuamSaui [ojSasuaiejsaaq sa ua.CSazs b ipaaj Maza 
XjC m[us qos ‘jauisi n[ aíjapqaq jiaMza >jopB[Bsa b bzoq 
V;^ xji?sK[nAiíf «j7o^o ;m ufas

KI UI9II JjUSDÍfaui <»ÍO|JI 7.Y. H9 1? Jll>J|9lI t?qiU; ^KIIO.VI
w v.v. *|uv.níAi>a >jauj.ia^3 A%va\: J9a^süj *59K9[9| jzb Xifoq 
W u»<so;ziq s9 u9S9pu9S9 X|o vzoq y qi?q sazsazs v. qiíiisoqwzsi ZK IZS9J 9SK9AU9ZÖU9[[9 VKV^qVpOPD V $.19111 ‘[OJg«pO^ZO$J«$ V
V>C öp^zsaqozs uapuiui Jüiqia t; $tiiui '.iá $aqqo$ jo<Ikzo3 y

É

mXa 
XX
%áVXXXVXVXXXÍXXXÍ AH Xa >*A AiA'XA a.h

i!l}>iil qai /R ojpqpi! uvmjoj&to UKq|R)i sozsozs 
A’5i:a |,)jq ‘imj *«»avhj qqqaodKzo^ k |Rq<ud AoO 
quüPün udsajuouuaq qauiqjtjq «j)Kii»!viq

;eqqoq soura Sbsso^bzsj

-P *fc Mr Mr Mr 'V- Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr -Ír "ir -ir Mr Mr Mr Mr Mr Mr ^7

•>{OX'Bqd,B5t uBqay osop sox'Binxn'Ba 
UBqdujuq [[apóm ‘uaqqpxpqaj nara.ia^ ‘ion ‘5ja$z9>j

| -.laSaui .ii?ui >[(>.oi?sii<)|>íii zi? o.iAuopi ip>$ sa izso ’COOI
*ii0qiU9r/s p?Aiq)Ziu>jn.) .lop/saj^ v. Hr/^qXSa.nX^

ezeijnjB qqoASeuáei >fodis|e>f s© >|o$|0|8> jou
*
*rw,

nn,
n-n-
w
S,fJ V/*

1UHV8 UOTM1TB M ^
uaqopiA sa bzbl|ÁS8J!Ám 

BÍpqsnjB|0 jjnpeÁOd qBU|BÍde|B>( ||0poiu soag S9 subj
<•-

}%<L

)H & |G>
-4*
Xi>Si
^4-

4̂- •̂4- ÍS4.
i“4. fa

8* ;;4-
)3<- •>34- 
m

iS 0 ri o a v z s‘zi


	42

