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A győzelem ünnepén.
Feltámadott! Emez örvendetes hirt 

röpíti világgá a kikeletnek balzsamos
lehelete.

tjijiiztanl:! Ezt hirdeti, ezt igazolja
az élet, az eszme, nyűgeitől felszabadult j 
hazaszeretet.

A kínos megpróbáltatások, gyöt- ! 
relmes szenvedések Golgotájának tö
vises utján megfáradt Magyarnemzet, 
ünnepi áhítattal, hazafiui szent lelkese- | 
(léssel fogadja a Ilusvétot, a győzelem
nek eme magasztos ünnepét!

Az első husvót ünnepe lehetett oly 
fenséges, oly ürümteljes, mint a mostani, | 
amidőn az élet és hazaíiság együttesen 
ünnepük győzelmüknek esengve várt 
ünnepét. Egy ily napon győzött az ; 
Elet, az Eszme, az enyészet örökösnek . 
vélt uralma felett. Egy ily napon lett i 
beigazolva, hogy a koporsóra hengeri- 
tett kő, az őrizetre rendelt katonák szu
ronya sem képes az életet a sírban 
visszatartani. i

Feltámadott az Üdvözítő! Eme pár, 
de az egész világra kiható szó, meg- i 
remegtette a zsarnoki önkényre épített 
trónokat, A hatalmasságok tehetetlenül 
álltak meg és remegve néztek azon

jövő elé, melyből örök világosság kez
dett derengeni.

Az áruló dudások, az ártatlanság 
szenvedése lelett örvendő bérencek, 
szétfutottak amaz örvendetes hir hallat- 
tára: „Nincs itt az Ur, feltámadott/ “

A Gondviselésnek a véges emberi 
értelem által olykor felfogni nem képes 
intézkedése, gyakran mér reánk nagy
pénteki gyászt. Gyakran kell elviselnünk 
a rut hálátlanság megcsúfolását. Gyak
ran roskadozunk a Golgota keresztje 
alatt, de annál jobban esik, annál fen
ségesebb azon győzelem, mely a hús
véti eseményben oly megható kifejezést 
talál. A húsvéti öröm évszázadok bosszú 
sora óta ismétlődik, do talán soha sem 
volt olyan édes mint ma, amidőn oly 
sok .Tudás, oly sok bérenc tapasztalja, 
hogy az életnek, az eszmének, a haza
szeretetnek sírba vesznie nem lehet, 
nem szabad.

Az utóbbi időben egyedül a vallás 
örvendett őszintén feltámadásnak az 
egész emberiségre kiható eseménye fe
lett. Most azonban a vallás és hazasze
retet ölelkezve hirdetik, hogy az élet 
és eszme feltáfiiaöbtt. Milliók áhítata, 
milliók honszerelme találkozik 1 'dvözitönk 
felnyílt koporsója telett.

Az életnek, a hazaszeretet győzel

mének örüi ma minden vallásos, minden 
magyar ember. Nem csoda, csak néhány 
nappal ezelőtt is, mely aggodalommal 
vártuk a negypóntek keresztjét, a ha
zaíiság fokozottabb megcsufoltatását s 
ime, hogy teljes legyen húsvéti örömünk, 
a gondviselés megelégelte a hosszas 
szenvedést, telónk, a liü magyarokhoz 
forditá a király jóakaratát. Édes öröm 
áradoz hazánkban szerte. De nemcsak 
mi, akik oly soká hordoztuk a Judások 
által vállainkra rakott keresztet, hanem 
minden szabadságért lievülö nemzet ve
lünk örvend szabadságunk feltámadásá
nak örökké emlékezetes ünnepén!

Mintha szebb volna most a tavasz 
ébredése mint máskor; mintha a termé
szetnek minden szárnyasa szabadságda
lunkat csicseregné, úgy érezzük eme fe
ledhetetlen győzelmi ünnepen! Nemcsak 
a mező terem virágot a kitartó honsze
retet megkoszorúzására, de sziveink fe
lett is korábban nyílt ki a tulipán, hogy 
a virágvasárnapi virággal hintett ut egé
szen a felnyílt koporsóig, a hazaszere
tet győzelméig vezessen.

Mitlőn hálás örömmel ünnepiünk, az 
élesebb figyelem tekintetét nem kerülik 
ki amaz alakok, akik zsebeikben csör
getik ugyan a judási bért; de most a 
hazaíiság álarca alatt örülnek látszólag.

T  A  11 C A .
Hozzá.

ílallgassd meg az én szivemnek
síró dobogását;
ázomju vágyam epekedö,
Forró sóvárgását.
Nézd a tüzet, hogy lobog fel 
Szemem pillantása . . .
Irtsd ki a kint. Fullánkjait 
Kebelembe ássa.

Te vagy az ón lángom, átkom, 
Irtózatos poklom !
Égő lelkem lángolását 
Soha el nem oltom.
S te vagy az az áldó angyal, 
Kinek egy szavára 
Kitárul az üdvösségnek 
Fényes mennyországa.

Te teremtessz a lelkeddel 
Egy egész világot,
Hogy ha annak annyi kincsét 
Kn elembe tárod ;

De milyen nagy rombolása,
Szenvedés és bánat . . .
Mennyi könnyet, tengerkönnyot 
Sírok én utánad.

Mosolyodnak sugarától 
A kikelet ébred ;
Megújul a természet is,
Virág nyílik néked;
Szemednek egy pillantásán 
Ismét összefonnyad ;
Az én szivem fájdalmában 
Megint összeroskad.

Óh ne játsz’ az érzelemnek 
Szent hevével lányka,
Hideg szívvel, nagy kegyetlen 
Ne tiporjad sárba.
Ne kacagd ki gyermekészszel,
Ha sorvad a lelkem.
Szivettépő, olthatatlan 
Fájó szerelemben.

V ik tor  M.

Az ádándi malom.
—  I r t a : P atak y  István . —

Tahy Ferenc uram, a tihanyi várparancs
nok olyan ember volt, aki szívesebben elvette^

ugyan, amit az útjába akadt töröknél talált* 
de azért ha épen e l  n e m  k e r ü l h e t t e ,  elvette 
bizony a magyarét is. A hatalmasok épen 
úgy nem nézték abban az időben, hogy mi 
az igazság, törvény, akár a mai időben. Tahy 
uram a kárvallottakat, aztán azzal biztatta, 
hogy úgy is elvette volna vagyonkáját a 
török, mégis csak jobb, ha keresztény veszi 
el. Orosztonyi Péter, a szenyéri tiszttartó 
bizony sok emberét felakasztatta Tahy uram
nak, akiket ökrök, juhok, lovak tovaszálii- 
tásában elcsipdestek.

Magyar Bálint fonyódi várparancsnok 
emberei közöl nemkülönben járáuak ekópen, 
mert a fonyódi várparancsnok is sokszor 
magyarázta ’akópen a tulajdonjogot, hogy a 
mi a tied, az enyém. Ö is sokszor a magya
rokat rövidítette meg. A védekezése az volt, 
hogy tévedésben volt. Ebből azonban nem 
következett, hogy tévedésének elismerése 
után visszaadta volna az elrablóit holmit, 
hanem e helyett tanúi megakadályozták, 
hogy az ugyauazonosság bizonyítható legyen.

Az erélyes Orosztonyi aztán, ha Fo- 
nvódig nem tudta elcsípni a rablókat, nem is 
háborgatta Magyar Bálintot, hanem beizent 
neki, hogy küidje meg a tanuk vallomását, 
mely szerint várában ilyen és ilyen, eddig 
Szenyórben látott ökrök vagy lovak nem

Az összes tavaszi újdonságok megérkeztek u. m.: hazai gyárt
mányú czipők, keztyük, harisnyák, övék stb.

Eisler Károly,
*

(Teletonszám: 114). női, férfi-czipó-, rövid- és divatáru üzletébe 
Nyíregyházán.

Lapunk egyes számonként Hirsdiler Mórnál kapható. Mai .számunk 14 oldalra terjed. ^ S m
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Sok áinok s z í v  felett látszik virulni a 
tulipán ; de még többen vannak a kiket 
a nemtelen számításba vetett remény 
széttoszlása, a feltámadt lelkiismeret 
mardosása üz és kerget azok közül, 
akik sziveik teljességével örülnek a 
győzelem ünnepén. Mindez ne zavarja í 
ünneplésünk örömét, győzelmünk teljes- j 
sógét, mert a Judások és képmutatók 
gyomként pusztulnak ki a hazafiság tu
lipános kertjéből.

Tekintetünk az Üdvözítő felnyílt ko
porsójára és az országnak azon szivére ! 
esik, ahol leírhatatlan lelkesedés környezi 
azokat, akiknek kezébe ezidöszerint 
nemzetünk jövője letéve van. Midőn a 
békének, az elért győzelemnek örülünk, 
valóra vált édes reményünk azzal biz
tat, hogy e győzelemből származott bol
dogságunk nem lesz múlandó. Óvjon is 
meg minket a gondviselés attól, hogy 
sokat szenvedett nemzetünk újabb meg
próbáltatásnak legyen kitéve.

Azonban, hogy a mostani győzelem 
gyümölcsöt is teremjen, nemcsak azok
tól függ, akik a nemzet élére állíttattak, 
hanem édes hazánk minden gyermekétől. 
Ápoljuk tehát mostani azon hazafias ér
zelmünket tovább is, mely az imént 
szoros kapcsot teremtett hazafi és ha
zafi között, mely szent ügyünket győ
zelemre juttatta, mely érzelmet gyerme
keink szivébe kell oltanunk, hogy meg
tanulja e földnek minden nemzete, mi
szerint a magyar tud tűrni, de nem 
törik meg soha!

Ha mostani ünneplésünk szent heves 
nem bizonyul szalmaláng lobbanásának, 
nem félhetünk többé semmi erőszaktól. 
A nemzeti összetartáson, mint hullám a 
szirten, megtörik az erőszak fegyvere 
és boldog, független lesz nemzetünk, 
moly függetlenségéért tömérdek vérál
dozatot hozott már.

Ünnepeljünk tehát az élet feltáma
dásának, az eszme és hazafiság győ
zelmének magasztos ünnepén. A béke 
angyala őrködjék szeretett hazánk felett,

hogy a béke, szabadság, testvériség, 
egyenlőség áldása árassza el a sokat 
szenvedett, sokat nélkülözött nemzetet.

Ünnepeljünk most, ünnepeljünk jö
vőben azon látnoki jóslat beteljesedésé
nek tudatában; Magyarország nem volt, 
hanem lesz!!

Motorüzem a gyakorlatban.
—  Válasz Dr Jósa Andrásnak. —

Ez alatt a citn alatt a „Szabolcs* múlt 
hó 31 -odiki számában megjelent cikkre vo
natkozólag, az ón soha meg nem vénülő ba
rátom: dr. dósa András, a „Nyírvidékiben 
megjegyzéseket tett. Magára vette azon ki
fejezésemet, hogy a város mindenhez hozzá 
szóló emberei bírálják és sokszor oknólkül 
lebirálják a kisvasút üzemét.

Sajnálom, hogy magára értette szavai
mat, mert távolról sem akartam azokat rá vo
natkoztatni, minthogy végeredményében mi 
egyet mondunk, vagyis egyikünk sincs meg
elégedve a kisvasút teljesítő képességével. 
Ott már azonban eltér a nézetünk, hogy ón 
a javulást a hajtóerő erősbitósétöl várom, 
inig ó a szőlője mellett egy uj megállóhelyet 
és az oda való utazhatás szempontjából fel
tételes megállóhelyeket kíván. Azért említettem 
mindezeket fel, mert az ón kedves barátom 
az elmondottakat saját maga hangoztatja 
cikkében.

Ugylátszik azt sem tudja ellenfelem, 
hogy Nyíregyházán is vannak olyan üzlet
emberek, akiknek csakugyan „hálás* tárgy 
a kisvonat leszólása, akik csak azért izgat
nak a kávéházakban és más nyilvános he
lyeken ellene, hogy a részvény ára leszáll
jon és ók olcsón vásárolják, vagy vásárol
tassák össze azokat. Mert akárhogy vesszük 
a dolgot, az az egy bizonyos, hogy a vasút 
olyan gazdag és népes vidéket szel át, 
amelynek lakosai elözönlik a várost. Nyil
vánvaló tehát, hogy bármilyen drága beren
dezéseket kelljen a mostaniak kiegészítése 
gyanánt létesíteni, az4 építési tőke magas 
százalékot fog jövedelmezni. Ezekre a jövő
vel spekuláló emberekre vonatkoztattam én 
a „hálás* szereplést.

F'ennakad a cikkiró, hogy ón egysze
rűnek jeleztem m e n e t k ö z b e n  a kezelést, mivel 
a rheosztát karjának forgatásával megindít
hatja, tetszés szerinti sebességben vezetheti 
és megállíthatja a vezető a motorkocsit. — 
Ezen állításomat a kétkedők fejcsóválása

dacára is fenntartom és megerősítem az aradi 
gyár által a milánói kiállításra küldött és a 
nyíregyházi minta szerint készült motorko
csiról szóló hivatalos bírálatokkal. Mert hi
ába mondunk mi nyíregyháziak bármit, a 
mi szavunkat elnémítják a magyar, osztrák 
és olasz kereskedelemügyi minisztériumoknak 
a szakértői által adott rendkívül kedvező bí
rálatok.

— Nem tudja összeegyeztetni az egyszerű 
i kezelésről szóló állításomat az ón kedves ba- 
| rátom azzal, hogy szerintem a kezelőnek 

gópószi, elektrotechnikai, vegyószi, villám 
és gáz vezetésére képesített szerelői ismere- 

, tekkel is kell bírnia. Ezekre azért van szük
ség, hogy a gépész az indítás olőtt, a szer
kezetek rendben levéséről meggyőződhessék, 
inért a kétféle motor és a dinamó csak ak
kor jár útközben önmiiködőlog és felügyelet 
nélkül, ha a különféle szerkezetek működése 
össze vág. Nem lehet eléggé méltányolni a 
a rendszer azon előnyét, hogy menetközben 
a géprészek felügyeletet nem igényelnek, 
mivel ez által a motorvezetó minden figyel
mét a pálya megvigyázására fordíthatja és a 
szerencsétlenségek számát a lehető legkisebbre 
csökkentheti. Dicséretet érdemel a tervező 

1 azért is, hogy olyan könnyen áttekinthetónek 
szerkesztette meg a hajtásra szolgáló mecha
nizmust, hogy azt párheti gyakorlat után 
kezolni, összeszabályozni és megjavítani ké
pesek a szakiskolát nem végzett gópészse- 
gódek is.

Kétkedik a cikkiró azon állításomban, 
hogy a motor Bő lóerős és abbeli nézetének 
ad kifejezést, hogy B gebónyi erővel sem 
bir. Én nem gebék vagy paripák erejét ér
tettem, mert köztudomás szerint lovak és lo
vacskák is vannak, hanem a műszaki világ
ban használt lóerő elnevezés alatt ismert 

i eröórtóket. Az olvasók tájékoztatására köz
löm, hogy ez alatt olyan munka teljesítését 
ismerjük, amely 75 kilogramm súlynak egy 
másod perc alatt egy méter magasra való 
emelésének felel meg.

Nem tagadom, hogy derültség között 
i olvastam, amidőn az én tisztelt barátom a 
| gőzgépek védelmezője maga alatt le vágta 
! a fát, annak beismerésével, hogy a kis füs- 
j tös is elakadt. Nem tudtam azt sem megór- 

., hogy az ón főorvosom miért kíván tö- 
j teni a nagyközönség számára gyakorlati ta- 
j lemsokat. — Erre nincs szükség, mert a vo- 
l n ĉra való felszálláshoz, az ülőhelyeken való 

natolyezkodéshez, a jegyváltáshoz, késés 
! olhetón a vállalat szidásához és a leszállás- 

6sos nem kell nagy tudomány; a gépezetek 
^kezelése pedig nincs az utasokra bizva. —

találhatók, hogy ó azzal beszámolhasson. — | 
Magyar Bálint ezt hűségesen megküldte. Ha , 
akkor írógép van, bizonyára mintákat csinál
tatott volna a tanuk vallomásához.

Ez időben, valamint még később is a 
vizi malmok tisztességes jövedelmet hajtottak, 
amint azt Orosztonyi Péter több leveléből 
megolvashatni s az urak szívesen kerestek 
okot egy-egy malom elfoglalására. Az okok
ban pedig nem nagyon válogattak, mert j 
midőn azokra került volna sor, akkorra a 
malmot már el is foglalták.

Az 1559. évben az ádándi malom fék- ! 
vese folytán igen látogatott volt s jó jőve- í 
delmet hajthatott tulajdonosának. Csakhogy 
elismert tulajdonosa nem volt. Tahy Ferenc 
2 év óta a magáénak tartotta, de annyi idő 
óta tartotta magáénak Kürth koppányi spahi 
is. E két év óta állandó veszekedés volt a 
malom körül. — Amig a malom vígan öröl- 
gette a búzát, addig kívül nagyon gyakran 
szólt a fegyver, csattogott a kard, folyt a vér.

Molnárt is erővel kellett beletenni, mert 
a malom folyton fegyveresektől lévén meg
szállva, a molnárnak annyi alkalma sem volt, 
hogy nehezebb időkre elrejthesse* valamit, j 
vagy az uraság tudta nélkül pénzzé tegyen i 
valamit, s a beszámolást elfelejtse.

Ezen szerzési módok helyett a szerint, !

amint a Kürth spahi emberei szorították el a i 
malomtól a Tahy embereit, vagy a Tahy 
emberei kergették el a kontyosokat, a bent 
volt molnárt vagy Tahy uram emberei dob
ták ki, hogy a lába se érte a földet, vagy 
pedig a spahi emberei kergették el. — De 
egyik sem feledte el akónt levetkőztetni, 
hogy még egy kukorica szemet se vihes
sen el.

Viszont a győzök fogtak s beültettek 
egy molnárt, megparancsolva annak, hogy 
csak azt ismerje el urának, aki öt o pompás 
helyro beültette és csak annak számoljon el 
— ha tud.

Vagy 10— 12 török táborozott állandóan 
a malomnál, vagy ugyannyi magyar legény.

Természetesen a szegény molnár nem 
tudott annyit keresni, hogy a változó sáska
hadat eltartsa; csak aztán hol rabolgattak 
egyet-mást, hol uraiknak üzengettek be éle
lemért.

Minden holdváltozásnál, változott az 
ádándi malom gazdája is, de néha kétszer is. 
Megegyezni pedig nem tudtak, egyik sem 
bízott a másik által ajánlott molnárban.

Egy meleg júliusi éjjel aztán az történt, 
hogy a törökök, akik akkor a malom birto
kában voltak, a tiltott ital mértéktelen élve

zete folytán mélyen elaludtak. Még csak az 
őr is az igazak álmát aludta.

Ha most jönnének a Tahy uram embe
rei, mind levághatnák, hogy még az sem 
maradna, aki hírül vinné a koppányi basá
nak, hogy ismét magyaroké ám a híres 
malom.

És ime a csendes éjben a malom köze
lében óvatos léptek hallatszanak.

Hirtelen egy magas alak emelkedik fel 
az alvó törökök közelében.

Egy jól megtermett magyar.
Amint látta, hogy itt ugyan ébren nincs 

senki, halkan elkacagta magát,
A kezében tartott kést elrejtette s óva

tosan lépkedve át az alvó törököket, bement 
a malomba.

A törökök mély, mámoros horkolása 
nem szűnt meg.

Elmúlt az éj anélkül, hogy a Tahy Fe
renc legényei jelentkeztek volna.

Reggel a törökök nagy lármával költö- 
gettók a molnárt, s midőn végre kinyílt a 
malom ajtaja s kilépett a molnár, a törökök 
majd hányát vágódtak.

— Hát te ki vagy ?
— Látjátok. A molnár.
— Ah, az nem lehet. Egy hónapig nem 

igy néztél ki. Kisebb is voltál, soványabb is

nagy választékban kaphatók
Kohn Ignátz

női-, férfi divat és rövidáru üzletében. (Városház palotaj.
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Megjegyzem, hogy én nem útmutatásokat 
akartam adni, hanem megnyugtatni az olva
sókat a rendszer jósága felöl és tájékoz
tatni őket a hiányok pótlása iránt tett in
tézkedésekről.

Rá térek most már a baj igazi okára 
is és annak mérlegelésére, hogy órhoti-o 
vád az aradi Weitzer gyárat, vagy a vasút 
igazgatóságát, az üzemzavarokért. A gyár 
felelősségét egyedül csak abból lehel és sza
bad bírálni, hogy megfelelt-e szerződésbeli 
kötelezettségének. Minthogy arról győződtem 
meg, hogy igen, a vád magától megdől. — 
Az igazgatóságot sem lehet okolni. A terve
zők számításokat tottek a naponta várható 
forgalomra. Mintegy száz utast tételeztek fel 
csupán a távküzi forgalomban, melyeknek 
száilitására a megrendelt 35 lóerős motorok 
elég erősek is volnának. Ma az utasok át
laga meghaladja a 600-at, s igy nem lehet 
komolyan kívánni a vállalattól, a hatszoros 
forgalom rendes lebonyolítását. Azt mond
hatjuk egyesek erre, hogy a számításokat 
olyan pontosan kellett volna megejteni, 
hogy azok a valóságban is helyt álljanak. 
Vegyük azonban tekintetbe, hogy az összes 
adatok nyilvánosságra voltak hozva, a hír
lapokban közölve és sem az én barátom, 
sem más nem akadt, aki Szesztay László 
műegyetemi m. tanárt és Tolnay Kornélt, az 
államvasutak debreceni volt üzletvezetőjét 
felvilágosította volna tévedéséről. Nem ér
tem, hogy az én öreg cimborám, aki vár- j 
megyei főorvos lőttére ismeri a népmozgalmi 
adatokat és a néppel érintkezve kifürkész
heti a nyilvánosságra nem jutó nézeteket is, 
miért nem dörögte oda az intéző-bizottság
nak : térjetok vissza, hibás utakon jártok. — 
Az én .lósám azonban hallgatott, másoktól 
pedig bőségesen hallottunk olyan kijelenté
seket, hogy az utasok várható száma a rész
vényjegyzés biztosítása céljából fel van 
szöktetve.

Megteszem a megjegyzésemet a fel
ajánlott fogadásra is. Egyedül annak tudom 
be, hogy három, nyíregyházi szokás szerint 
utasokkal megtelt kocsit akar az én kedves 
barátom a motorral rendes időre Dombrádra 
vontattatni, hogy nem tudja, miszerint a mo
tor szerkezete és ereje csak két kocsi és 
azokban ülőholylyel bíró 2ö—2(5 embernek j 
a szállítására van méretezve. Ezzel szem
ben láthatjuk, hogy egy kocsiban ötvenen is 
szoronganak s igy a harmadik kocsi 40 mé
termázsás pótsúlyát és az 54 emberen toliili 
96 személyt természetesen nem viheti el a 
gép. Minthogy ő4 helyett kótszerannyi utast

is nem egyszer szállított be rendes időre 
a motor, a teljesítő képességével meg lehe
tünk elégedve.

i Ezek szerint a gyárt hibáztatni nem le-
; hét. Az igazgatóságot is csak akkor lehetne, 

ha a tényleges szükséglet felismerése után 
nem rendelte volna meg rögtön az erősebb 
motorokat. Köztudomás szerint ezek nem 
csak megvannak rendelve, de a napokban 
meg is érkeznek s igy nagy ok nincs a bé- 
kétlenkedésre.

Azt is megsúgom, hogy a majorkerti 1 
megállót azért szüntették be, mert a tanulók 
százával mentek ki a kisvasút állomásához j 
és a 10 fillérjükért a majorig sétakocsizáso- 
kat tettek. Ennek a következtében a város- j 
háza előtt, senki sem tudott már felszállani 
azonban a Majorkerttöi kezdve üresek vol
tak a kocsik, a tényleg utazók pedig itt ma
radtak a városban. Most az ilyen kis kirán
dulást tevők leszállanák a városháza előtt 
és helyet ongednek a vidékieknek. Termé
szetesen a sóstói és helyi forgalom megkez
désétől kezdve megállanak a motorok nem
csak a major mellett, hanoin az összes meg
álló helyeken is. Használatba veszik ugyan
ezen időponttól a Jósa bátyám által annyi
szor megsürgetett ószölői megállót is, ame
lyet még a vonal kimérésénél felvettek a 
tervbe. A hely ugyan nem esik közvetlenül 
a Jósa-kert mellé, hanem három szőlővel ki- I 
jebb, de azt hiszem, hogy ezért nem fog az 
ón kodves barátom az igazgatóság ellen irtó 
háborút indítani.

Igazságtalannak tartom, hogy az állam
vasutak üzemét hasonlitgatják össze a kisva
sutóval olyanok, akik nem egyenlő mérték
ben ismerik a kot üzemet, l'ár héteu belől 
siklott ki a csapi vonalán a nyíregyházi vo
nat, vesztegelt tengelytörós következtében 
Nagykálló közelében órákon át egy gép és 
alig van nap, amelyen minden vonat pontos 
időben érkezne be állomásunkra. — Ezekről 
persze nem tud a közönség mert az állomás j 
messze esik a központtól, a sínek pedig a j 
határban vannak le rakva. Ezzel szemben a 
kisvasút minden balesetét saját szemeinkkel 
látjuk és figyelhetjük inog. — De eltekintek 
ezektől, csak a viteldij olcsóságára hivatko
zom. Nyíregyháza és Debrecen között 40 
kilométer a távolság, melyen a viteldij ili. 
osztályon 1 kor. öO fillér. Kilomóterenkint 
tehát minden személy többet fizet 3 fillérnél. 
A kisvasút Dombrádig 5 Lő kilométeres utón 
50 fillérért száliit egy személyt, tehát kilo- 
méterenkint 1 fillért sem tesz ki a viteldij. 
Az utas ha 3-ad rósz szállítási dijat fizet, ak

kor az igényeit is 3-ad részre mérsékelje. 
Ezzel nem azt mondom, hogy ne kívánjuk a 
pontos időben való indulást és érkezést, va
lamint a berendezés által nyújtható legna
gyobb kényelem megadatását, hanem hely
telenítem, hogy egyesek a luxusvonat ké
nyelmességét követelik a motortól.

Végül arról is biztosítom az én kedves 
barátomat, hogy legkevésbé sem haragszom 
az ici pici vici megviccelóséért, sőt a szerve
zendő pályaorvosi állásra magam fogom me
legen ajánlani, habár erre szükség nem is 
lesz, mert az igazgatóság ismerve szakmájá- 
bani nagy tudását, örömmel kapna az al
kalmazásán.

Szerk.

Szilánkok.
Kitavaszodott.

Selymedzik a zöld fü künn a réten és 
az utak mentén. Fölüti fejét a búza a termő 
anyaföldböl. Bimbót hajt a gyümölcsfa, nem
sokára illatozik az akácz és a magyar föld 
minden fája. Könnyű bárányfelhők úsznak a 
tiszta levegőben. Virágzik, illatozik a termé
szet, friss, tavaszi napsugárban ragyog min
den. Az ég, a föld, a rózsa, a szegfű, a búza 
és a ------ tulipán. . . Dolgozó emberek mun
kára vágynak, és készülnek a földdel való 
minden esztendei véres-verejtékes küzdelemre. 
Dolgozni kelt az életért, mely életet ad . . , 
Millió munkáskar vár a dologra. Mert a ta
vaszi nap sugara fakasztja az életet, amely 
kenyeret ad. Kenyeret, egy küzdelmesen, ne
hezen, nagy munkával birkózó nép számára . . .

Kitavaszodott, és a tavaszi nap sugara
san ragyog le az égboltozatról. Lenge, friss, 
lágy szellő suhan végig az országon és a ter
mészet üde, varázsos illata árad szét. Kitava
szodott és hosszú, nehéz, fáradságos küzde
lem után, amelyben elsorvadt az ország ereje, 
a legnemesebb gyümölcsöt aratja le a ma
gyar nemzet. A küzdelemnek eredményét:

A  d o l g o z ó  n é p  j o g o t  é s  k e n y e r e t  k a p ! . . .
Négy esztendeig folyt a küzdelem, amely

ben szemközt állott egymással ennek az or
szágnak minden gondolat iránya. A hadsereg 
és a parlament harcának indult és a király 
meg a nemzet között való küzdelemmé fajúit. 
Szemközt állott egymással egy régi, meg
csontosodott pártrendszer és egy uj szelle
met akaró küzdők ielkes tábora . . .  Az első 
pillanatokban demokrata jellegű volt a harc, 
a polgártársadalom küzdelmének látszott, mig 
később mágnások ragadták magukhoz a ve-

voltál, szőkébb is voltál, hiszen nem te vagy j
te ! . . .

— Olyan éjszakám volt, mint még soha. ; 
Amint látjátok.

— Nem teszel bolonddá kutya. Te bő
szüktől.

— Hogy mondhatsz ilyet Ferhád, hiszen 
mindnyájan ébren voltatok, vagy legalább az ! 
őrök voltak fent. Csak egy madár repülhetett , 
volna be, hogy ne tudjátok. Vagy talán azt j 
mondjam a spahinak, hogy aludtatok.

— Azt ne kutya; hogy Alali növessze ; 
meg az árnyékodat egy Maróhegygyei.

— Látod. Hanem tudod mit? Menj és 
jelentsd be a spahinak, hogy a molnár vesze
kedni kezdett veletek, erre ti kilöktétek s 
helyette engem csíptetek be a malomba, 
ahogy én értek a molnársághoz.

— Hát hol a szőke molnár?
— Nincs.
— Elment?
— Megsemmisült, eltűnt.
— Ejha, az nem lehet. Hisz az egy fé

lénk ember volt, nem mert volna elmenni.
— Hát keressétek.
Keresték, de nem találták.
Ali Ferhád a kis csapat vezetője végre , 

belátta, hogy el kell fogadni az éjszaka tor- 1 
mett ember javaslatát.

— Hát hogy híjnak téged ?
— Korpa János.
— Aj, hiszen az a másik is János volt.
— Mindegy az Ferhád, hiszen az a fő, 

hogy molnár legyen, ha magad nem akarsz 
az lenni.

— Akar a Mecsek hegy. Majd megnéz 
téged a mi urunk.

Ferhád azonnal üzent Koppányba.
* **

Hogy, hogy nem, Tahy Ferenc is érte
sült a dologról s másnap reggel a Balaton 
felöl maga jött meg 20 lovassal, mig csaknem 
ugyanakkor bontakozott ki kis csapatával a 
koppányi spahi küldöttje Zulfikor Diafor és 
Musztafa Firz. Utánok jött vagy 24 ulufedzsi.

A magyarok közöl elónyargalt Tahy, a 
törökök közöl Zulfikor Diafor s a középen 
találkozva tárgyaltak.

A tárgyalás eredménye a közös birtok- [ 
lás megállapítása volt, persze mindkét részről 
hátsó gondolatokkal s aztán előlovagoltak 
megnézni az Isten tudja honnan cseppent
molnárt. K

Hát azon volt mit nézni. Majdnem öles 
termetű volt, hatalmas mell és váltakkal. 
Merész nézésű szemekkel s látni lehetett, 
hogy nem egy könnyen lehetne megijeszteni. I

— Hogy hívnak? kérdi Tahy.
— Korpa János.
— Látom, hogy derék legény vagy, ha 

kollene, verekedni is tudsz. De azt mondd 
meg, értesz-e a malomhoz ?

_ Abban növekedtem fel. Biztositlak,
hogv ezután mindkettőtöknek meg lesz az a 
jövedelmetek a malomból, a mi eddig egy
nek volt.

_  Na ezzel nem sokat mondtál, mert 
eddig mindig ráfizettünk.

— Most már másként lesz. A katonákat 
visszavonjátok?

— Azt nem. Három magyar es három
török marad itt állandóan.

— Jól van, azokat is ellátom liszttel. 
Meg lett az egyezség. Ezután úgy a Tahy, 
mint a spahi emberei közül 3—3 állandóan
a malomnál lebzselt.

És hordták úgy a Tahy, mint a spahi 
emberei és jobbágyai az őrni valókat.

De csodálatos, a jövedelem, amit Korpa 
ígért, csak nem akart megérkezni, azonban 
Korpa úgy tudta biztatni a magyart is, a 
törököt is, hogy ezek nem gyanakodtak.

Mintegy két hónap múlva azonban a 
törökök nyomozót küldtek ki, hogy mi az 
oka, hogy a békés állapot dacara ofi cse
kély a jövedelem. — A törökök a tclcsuiolt

>- K'WraM
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zórséget . . . Fártok buktak, pártok születtek, 
régi hatalmak meghaltak, újak halva szület
tek, régi szövetségek felbomlottak, uj csopor
tosulások keletkeztek, tetszhalottak feltámad
tak, élőket eltemettek. Minden durvaságot, 
kegyetlenséget, vadállatiasságot felmutathat 
ez a harc, de néhol kiragyog belőle a ne
messég is . . . Szent és — léha, magasztos 
és — önző, hazafias és — gálád, nemzeti lel
kesedésből áradó és — rut okok szülöttje, 
világosságot akaró és — sötétséget terjesztő: 
mindenfajta volt ez a harc ! . . . Egy nemzet
nek kellett magát kitombolnia, hogy a piszok, 
a genny kiömöljön belőle s hogy egészsége
sebb legyen az uj élete. Minden feltámadott 
és minden elpusztult ebben a küzdelemben, 
csak egy tényezőjűt ki tisztán ebből az ádáz 
es mégis szép harcból: — a nép !

A nép tűrt, várt, lelkesedett és elcsüg
gedt, remélt és feladta hitét, és a harc ered
ménye meghozta neki a gyümölcsöt: a nép 
jogot és kenyeret kap! . . .  és a küzdelem 
abban a végben fejeződik, hogy a nemzetál
lam uj formát ölt: a király megtalálta a kap
csolatot a dolgozó néppel, az együttérzést 
a milliókkal. A népjogok diadalában találja 
meg a békét a nemzet és király.

A nemzet jogot ad a népnek és a nép 
bókét ad a nemzetnek. Elül a harci zaj és uj, 
fáradságos munkába fogunk. Az alkotások 
sorát kezdjük meg. Teremteni ipart, keres
kedelmet, igazi társadalmat, becsületes köz
életet, tökéletes, nem hamis kultúrát. A nagy 
és nehéz munka csak ezután kezdődik. Tel
jes becsvággyal kell hozzáfogni. A szavak, a 
jelszavak, a frázisok, az Ígéretek, a szónoki 
kiabálások után a tetteknek kell eikövetkez- 
niök. A munkának . . .

. . . Ragyog a tavaszi napsugárban a 
természet. A szebb jövendő délibábjai káp- 
ráznak elénk. Hej, ha a délibábok megvaló
sulnának.

Kitavaszodott . . . Hosszú, nagyon hideg, 
nagyon zord tél után . . .

Tények logikája.
.Tények logikája" röpiv, melyet Sze

mere Miklós adott ki. Átolvastam. Két dol
got láttam világosan belőle. Először, hogy 
ránézni szép, (pompás velinpapir, sárga se- 
lyemzsinóros fűzés, drága nyomás,) másod
szor, hogy lövészetről szói. Mi is lehetne 
egyeb a „tények logikája", mint a céllövé
szet ?! . . .  A magyar kommandó — üres frázis.

A magyarosítás — lehetetlen dolog. A ma
gyar név viselése néha szentségtörés. Az ön
álló vámtorület — bliktri. De a céllövészet
— biztos nemzeti fejlődés. Tehát próbálják 
meg hölgyek és urak. Rajta. „Tréfából, ár
tatlan idólöltósból, avagy nyájas kedvtelés
ből . . .* S meg van mentve a Haza. Ezek a 
„Tények logikája" a szerző szerint. Szóval 
Szemere Miklós kivágott megint egy — slágert!.

Mi lesz a tulipánnal ?!
Ez a kérdés váratlanul lett actuális. Mert 

megkötötték a bókét és pedig az általános 
választói jog alapján. Egy utón fognak tehát 
haladni a 67-es szabadelvűek és a 48-as Kos
suth pártnak demokrata elemei. Természet
szerűleg következik ebből, hogy a feudális 
fóurak, és a szentéletü papok lecsúsznak azon 
közös útról, amelyen szabadalmazott hazafiak 
és szabadalmazott honárulók ölelkező ver
sengéssel törekednek majd Magyarország ujja 
teremtése felé. A reakció sötét csapata itt is 
megbízhatatlannak bizonyult. Folytonosan 
imádkozott, tördelte a közeit, szent pillantá
sokat vetett az ég felé, hogy küldje el már 
egyszer a béke dicső angyalát ebbo a sze
gény országba . . .  Es a béke dicső angyalá- 
nak megbízottját Wekerlét, mindenáron ki
akarták ebrudalni . . .

Kossuth sokáig volt játékszere ennek a 
perverzus brávó-játszmának, mig végre meg
szállotta államférfim felelősségének tudata és 
az utolsó órában amikor választania kellett 
a politikai kivirágzás nyíló rózsája és politi
kai megsemmisülés .babérkoszorúja* között, 
számot vetett magával, pártjával, atyja fél
tett hagyományaival, hallotta a fejlődés el- 
utasithatlan parancsszavát, os az ö jóhiszemű 
politikáját meggátolni akaró fekete hadat 
egyszerűen félre rúgta :

„Eddig húztatok, vonszoltatok magatok
kal és én jobb meggyőződésem ellenére is 
mentem veletek, mert sikerben bíztam. Most 
azonban látom, hogy a sikernek befellegzett
— éppen miattatok, elég volt tehát a poli
tikai szajháskodásból . . . Zichy urak, Ra- 
kovszky urak, Holló urak et Comp. alászol- 
gája ---

No, eddig megvolnánk. Nagy földcsu
szamlás indul meg és ennek keretében a rendi 
társadalom összes maradványai lecsúsznak a 
fejlődés meredek útjáról. Isten hírével! Csak 
hogy már cammogunk a Nyugat után, miután 
az evolúció mesgyéjén 1848. óta nem halad

- S Z A B O L C S " ______

tunk egyetlen pozitív lépést sem. Hosanna 
neked, megújulás hóditó szelleme, ki mindig 
természeteset művelsz és a gyarló emberi lé
lek megfoghatatlan csodának látja váratlan 
végzéseidet. Az eltévelyedett tömegnek ne 
irgalmazz, de Rakovszkyék számára biztosítsd 
a menyiek országát . . . És abból kelljen nekik 
megélui . . .

Jó, jó, de mi lesz a tulipánnal?! A mu- 
seumok nehány nap alatt megtelnek tulipán 
„műkincsekkel" Fischer pedig, a „porcellán 

i Fischer* — ahogy merkantill körökben ne- 
! vezik, — perelni fog . . . Aztán végrehajt, az- 
i tán árverez . . . Egyéb ingóságok hijján elár- 
I verezi — a magyar vezényleti nyelv, az ön

álló vámterület, a zászló, a címer, a kardbojt 
összes „reményteljes* kilátásait és ha mindez 

j nem nyújtana kellő fedezetet, az ő hazafias 
üzleti veszteségeivel szemben ? . . . akkor ? . .. 
akkor? . . . visszatér ismét a zsidó vallásra 
és elárverezi a tulajdon keresztapját, And- 
rássy grófot, meg az ót megkeresztelő szent 
atyát . . .

No, ezt az árverést mi is tudnók élvezni, 
pedig mi elvi ellenségei vagyunk minden ár
verésnek. Sőt, mi több : hiénák tudnánk ienm 
ezen az árverésen, egy percre sem tévesztve 
szem elől az árverési hiéna typikus tulajdon
ságait: jelen lenni, káromkodni, izgulni, de 
— nem vásárolni . . .

A világért sem ! A politikai múzeumok
nak is élni kell.

Fischernek pedig, aporcellán Fischernek 
azt ajánljuk, hogy keresztelkedjen sürgősen 
vissza, mondjon le a menyei üdvösségről és 
jelentse be elsőbbségi igényét a földi üdvös
ségre. Ö megérdemli ezt. 0 volt az utolsó 
ember Magyarországon, aki nemzeti felbuz
dulásra — üzletet bazirozott . . .

És a betegek meggyógyulnak . . .
Hála Istennek! . . . Csakhogy meggyó

gyult! . . . Zichy Jenő, a népszerű ipargróf, 
az ős Zichy család lombos fatörzsönök neme
sebb hajtása újra viruló egészségben pom
pázik, nagy örömére minden igazhivő ma
gyarnak . . . Hideg tél volt és különösen a 
politikának fagyos, dermesztő év szaka, mi
kor váratlanul délre menekült, hogy enyhü
lést keressen szenvedő lelkének és most, 
hogy kinyílott a tavasz és itthon is tűrhető 
a kiima, elpusztithatlan vonzalma visszahozta 
közibénk . . . Nem csoda ha a természethez 
igazodott 6, családjának „nemesebb hajtása"

Ferhádot küldték ki. Annak van oka nyo
mozni.

Pár nap múlva megtudták volna anél
kül, hogy emberben kár esett volna, de igy 
bizony szegény Korpa megjárta.

Sötét, zivataros éjjel volt. Villám villá
mot ért.

Az ádándi malomnál a molnár helyisé
gében s a malomban mély sötétség honolt, 
kívül pedig összebújva feküdt az eresz alatt 
a három magyar s három török.

Ez alatt a malom háta megett három 
Ökrös szekér fordult be. — Azokról mintegy 
6 ember szállott le s jelt adtak a malomnál. 
Csakhamar néhány deszkát húzott ki belülről 
a falazatból Korpa.

Az igy támadt nyíláson adogatta ki a 
zsákokat, úgy hogy csakhamar mind a három 
szekér megtelt.

Aztán Korpa is kibújt a nyíláson.
— Na János — szólt az egyik ember- j 

hez — ez elég volt. Tovább már nem lehetne 
csinálni. Te most akár itt maradhatsz.

— Nem én. Magyar Bálint ur azt mondta, 
ne maradjak, ügy is tudnák, hogy én is ludas 
voltam.

— Hát akkor menjünk. Indítsatok,
A három szekér lassan elindult.
— Isten veled ádándi malom — szólt 

nevetve Korpa.
— Még nem! szólalt meg ekkor egy 

hang és Ali Ferhád lépett elő 6 török kato
nával.

— János, menjetek ! — riadt fel Korpa
— üdvözöld a kapitány urat, engem aligha 
lát többé. De ti mehettek.

A szekerek vonultak tova.
— Jussuf Abdallah! — kiáltott Ferhád

— eredj s állítsd meg a szekereket.
— Bolond — nevetett Korpa — hisz 

csak hatan vannak, ti meg heten és én is itt 
vagyok még.

E pillanatban lépett elő a 3 magyar 
katona is.

Korpa okkor már megkapta az indulni 
akaró Jussul Abdallaht s úgy vágta a malom
hoz, hogy fólholtan esett a földre.

— Ha igy megy — mormogá Korpa — 
talán még magam is elmehetek.

De ekkor már körül volt fogva. Hat 
török tartotta testének az éles kardokat.

A három magyar a körön kívül állott s 
nem tudták mire vélni a dolgot. Ferhád ve
lők nem közölt semmit s igy elhatározták, 
hogy legalább is semlegesek maradnak.

Korpa nagy elszántsággal neki dűlt Fer- 
hádnak. A török kardja hóna alatt vérezte 
meg, de ekkor megragadla a kardot, kirántá 
s mélyen beeresztette a Ferhád mellébe.

Ekkorra az öt török katona megsebesítő 
N_orpát, de ez kihúzta a kardot Ferhád mellé
ből s két gyors szúrással két törököt terített 
le, de ugyanakkor a megmaradt három török 
kardja a Korpa testében találkozott.

Korpa térdre rogyott s kardjával őrülten 
vagdalkozott.

A három magyar katona ott állt s 
könnyes szemmel nézte a vitéz magyart, aki 
oly hirtelen négy törököt terített le.

Midőn Korpa látta, hogy a magyarok 
nem támadják, sőt mintegy közé és a három 
török közé tolakodnak, szólt:

— Köszönöm bajtársak, hogy nem szúr
tatok. A Magyar Bálint embere vagyok szo
pós koromtól. Ö nevelt fel, azt tettem, amit 
akart. Kellett az ádándi malom haszna, ezt is 
megtettem. Egyszer ugv is meg kell halni. 
Isten áldjon benneteket s öljétek a törököt. 
Lassan leereszkedett a földre, nagyot sóhaj
tott s többé nem mozdult.

— Isten nyugosztalja — szólt a három 
magyar — ez derék legény volt.

* **
Fájdalmában, dühében sirt Magyar Bá

lint, midőn meghallotta, hogy Korpát meg
ölték. Vad dühvei csapott a törökökre, ahol 
csak találta s nagyon sokan siettek Mohamed 
elé azok közül. Nem volt kegyelem.

Aztán pedig égette az ádándi malmot, 
hogy ne legyen hát senkié sem.

Három ízben építették fel közös erővel 
Tahy Ferenc s a Koppányi spahi, de mielőtt 
munkáját megkezdte volna a malom, újból s 
újból leégette Magyar.

Abban kellett hagyni addig az ideig, 
amig Magyar Bálint elfelejti, hogy milyen hű 
embere volt neki Korpa János.

tavaszi gjdonságok.
Női ruhadíszek, harisnyák, keztyük, férfi ingek, nyakkendők stb. nagy választékban kaphatók:

n ő i ,  f é r f i  d i v a t  é s  r ö v i d á r u  ü z l e t é b e n  p a z o n y i - u .  4 .
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hiszen a zord tél hidege megárthatott volna 
neki, aki csak a fénylő nap meleg sugárözö- 
nében érzi jól magát . . . Milyen jó, hogy a 
nemesebb hajtás . . ennyire tud önmagára 

vigyázni, különben nekünk kellett volna vi
gyázni reá . . . Mert ö pompázó dísznövénye 
a hazai mágnáskultusznak.........finom gyü
mölcs . . . .

Emlékszünk, hogy mielőtt potyogó köny- 
uvek közepette elvágta magát a hazai rog- 
té!, etry napon nagyon bőkezű volt. — Elv
ien es" papíron. More patrio. Egy millió ko
ronát ajánlott fel a tisztviselők segítésére, 
kiket családostól nyomorúságba döntött a 
Haza önfeláldozó szolgálata. Egy millió koro
nát. Csekélység . . .  () is igy gondolkozott, 
mert ezl a csekély összeget nem utalta ki a 
mártírok számára .. . Valamennyin úgy sem 
•m_rithetett volna vele, kivételt pedig nem 
akart tenni. De a pusztulást nem tudta szem
lélni tovább . . . Gyönge volt az idegzete ós 
nemesen érzó a lelke . . . Tehát kivándorolt. 
;; id id re. Három hónapi lejárattal. Ennyi 
iáé kellett neki ahhoz, hogy fájdalmas im- 
pressiói eltűnjenek és újra visszatérjen haza
ijai kedélyének egyensúlya.

A sors, mint annyiszor, most is meg
ái mdékozta gráciájával. — Mire a tavaszi 
v igok kelyhe kinyílott, megjelent a béke 
. -gyula és a nemzet „szel)!) jövendője . . .* 
egviitt ébredt a természettel . . . Zichy Jenő 
gr-f csak ezt várta. Ez kellett az ö rongált 
idegzetének, dúlt kedélyének, hazafias bus- 
locmirságának. A Haza szenvedése tette őt 
b •• -ggé, tehát csak a Ilaza üdve gyógyít
hatta ót meg , . .

A tisztviselők maholnap a „vértanú" ál- 
lapntbó! újra visszatérnek a szürke közpol- 
gari állapotba és büszkék lesznek rá, hogy 
igy is megvannak, nem kellett hozzányulniok 
az ipargróf papirosmilliójához. Zichy Jenő 

mban nem engedi át ezt a negatív büsz- 
..rét. u elmúlásig mindig büszkélkedni fog 

i'-.v, hogy a megpróbáltatás súlyos napjai- 
.a ragyogó példáját szolgáltatta a hazafiul 

i. : • tatkészségnek . .. Elvben . . . papíron . . . 
M re patrio . . . .

Biiszkélkedésóben azonban nem fog meg- 
ahani e ponton. Neki más érdemei is vannak, 
i gyógymód kitalálásával gyarapította az 

Hagyatott orvostudományt. Megtanította a 
Hazafiakat arra, miként kell sanálni a fáj
dalmas honfiúi bánatot ! . . . Először is áldozat
késznek kell lenni — papíron. Aztán ha fize
tősre kerül a dolog, könnyek potyogtatása 
k zött bár, — de el kell slissolni a honhazá- 
ói, . . . végül, ha a fizetés kötelességét el

hárítottá az idő, — akkor vissza kell jönni . 
I. akkor az ember már gyógyult . . .  A nehéz 
betegség éjszakáját a viruló egészség haj- 
n:éa váltja föl . . . Ez a Zichy gróf gvógy- 
módj •, amelyre — úgy halljuk — szabadal
mat fog kérni . . .

bélió pedig nem lesz hálátlan. Az ipar
iról neve örökké élni fog. Es ő ezt meg
érdemli.

Isten hozta a nemes grófot, kihez hasonlót 
adjon nekünk a magyarok Istene m iné l------
kevesebbet! . . .

Zászló a városházán.
1 gvancsak találgatták szombat, vasár- 

naIb hétfőn a városház előtt elmenök, hogy 
cin-rt vonták fel a nemzeti szinü zászlót a 
váró-ház kilépőjére? Többen, — bizonyára 
izük -órából, akik a hónapnak csak első ós 
u:d-'° napját külömböztetik meg, — azon a 
véleményen voltak, hogy itt az április 11-ike.

á naptári szakértők azonban megálla
pították, hogy még csak 7., 8., 9., van ós 
nugha valószínű, hogy három nappal előtte 
bízzék ki a zászlót.

Legvégül akadtak kíváncsik, akik bo- 
ovakodtak a városházára ós megkérdezték, 
‘10Sy mit hirdet ezidőszorint a zászló, minek 
’'"d tulajdonképpen ürülni?

A felelet egyszerű volt és meglepő, 
‘‘urcsa, hogy senki sem találta ki magától. 
N nemzet győzelmét jelentette a zászló . . .

íme: most dillemmába jutott a logika. 
Miért nem találták ki az emberek maguktól, 
h°gy minek is kell „hivatalosan örülni ?“ 
őzért-e mert fáradtak a képzelőtehetség 
munkáltatására, vagy pedig azurl-e, mivel a 
Politikai fordulatot nem tartják a nemzeti 
ugy „győzelmének . . . ?“

5

Ez a dilemma olv kényes, hogy most, 
a kibékülés örömnapjaiban szinte szentség
törés számba megy ezt feszegetni.

Ne bolygassuk hát a kérdést. Örvend
jünk inkább, hogy — legalább hivatalosan, 
hivatalból, — konstatálva lett a „nemzet fé
nyes győzelme.*

Hagyjatok —  „ünnepelni . . .? ? “
Maradj velünk bájos, ünnepi hangulat 

színes heteiben a kibontakozásnak. Hiszen 
csak a szón fekete lólek, a szív helyén túl
tengő májat hordozó ember lehet az, aki 
nem örül a jöttédnek, s a békének, amelyet 
hoztál. Legfollebb aljban lehet ktilömbség az 
örvendezek között, hogy kinek van több 
joga az örömre. Hanem ez nem privilégiuma 
senkinek. A hátul álló, a tömegben elvesző 
embereknek ép oly tiszta, becsületes lehet 
az öröme, mim azokó, akik egészen a ko
csikból kifogott lovak mellé kerültek.

S ha tudjuk is, hogy ezek után ismét 
hétköznapoknak kell következniük: no si
essünk nagyon feléjük. Azért, amit a nehéz, 
törvénytelenségekkel elsötétített napokban 
vesztettünk, könnyelműen áldoztunk, legyen 
kárpótlásunk a ringatózásban, hogy ezután 
már kellemetlen és rossz nem érhet bennün
ket ós hogy örökös uralkodásra rendezkedik 
be a közmegelégedés.

Maradj velünk ós ne rebbontsen el 
az a csoportozat, amely az ártatlanul és egy
szerűen örvendozők mellett durván előre tör. 
Mint az elhiresedett ós sokszor parodizált 
képen: millió ós millió kéz nyúl az elérhető 
és elérhetetlen után. Megkezdődött a zarán
dokjárás a hivatalok és állások Mekkája felé. 
Adjatok, adjatok: mandátumot, főispánságot, 
állami hivatalt, itt-ott egy közjegyzőséget, 
helylyel-közzel egy bírói állást, egyebet. — 
Mindenki, aki az arra valóság, a tehetség, a 
párthüsóg és az összeköttetés révén jogot 
formál reá, minden lehető módon igyekszik 
magát az észre nem vótetós olion biztosítani. 
S milyen különös társaság P — ott vannak, 
akik oly büszke fenséggel pellengórezlók a 
protekciót, s azok, akik oly találó igazsággal 
üldözték azt a rendszert, hogy ;; rátermett
séget a politikai pártállás zsinórjával móljók.

Es ott vannak, akik mindenütt ott van
nak és ott lesznek. Vájjon nem feszélyezi 
őket, hogy azokkal kerülnek egy áramlatba, 
akiket oly röviddel ezelőtt a bátorság és a 
könnyelműség vádjával csapkodtak?! De
hogy, Kecskeméthy Aurélnak, az elfelejtett 
publicistának s a híres magyar cinikusnak 
naplójában van az őszinteségnek néhány ér
dekes sora. Amikor Kecskeméthy ott, hagyja 
régi fegyvertársait, azt mondja: „En nem 
tehetek róla, hogy nem tudok nyomorogni, 
nem tüdők koplalni, s ha valaki olvesztette 
a hatalmat s nekem az uj, hatalmas uszály
hordozójának kell lennem: oz az ö dolguk, 
nem az enyém. , . — Ezek ők, az uj
Ivecskemóthyek, csakhogy kevésbé őszinték. 
Ök — hiába — nem tudnak a hatalmi kegy 
nélkül élni, összeköttetésben és befolyásban 
szegénynek lenni. Arról, hogy azt most nőm 
lehet ott keresni, ahol azelőtt, hanem azzal 
átellenben: ök igazán nem tehetnek. . . .

De ezen kár csudái kozni ós ízléstelen 
dolog lenne kesernyés sopánkodásokat han
goztatni miattok. Mindig igy volt ez. A múlt 
stréberjei legtüllebb tapasztaltabbak és diskró- 
tebbek voltak, mint az újkori törtetők. Azt, 
aki hidegen szemléli a mérték nélküli tolon
gást ós kíméletlen künyökölóst, legfollebb 
egy érdekelheti: vájjon hányán lösznek az 
elégedetlenek azok közül, s vájjon nem-e 
ezek fogják az első gáncsot vetni a ma még 
rózsaszönyegeu járó uj kormány lábai ólé?!

Egy kis mértéket a tolongásban, fürge 
stréberek, — ti bravúrosan átvedlö kigyó- 
emberek. . .. Ha ilyen vehemenciáv al népe
sülnek az előszobák, a sokat megszólt, de 
sohase elhagyott előszobák: a moralisták azt 
fogják mondani, hogy mindazt, aminek halálát 
hirdetitek: a protekciót, s vele együtt min
den bűnét a korrupt időknek, — ti támaszt
játok fel megásott sírjából.

Várjatok, óh várjatok. Ne akarjátok az 
éledő reménység legelső áradatában bizto
sítani hétköznapjaitokat. Tietek az egész jövő 
kimerithotetlen kincseivel. — Miért rontsátok 
hát ol ezzel a feltűnő, mindent feltorgató 
tolongással a színes, tavaszi, mámoros han
gulatot ?! . . .

Ne siettessétek az érdekek kalapácso
lását, az önzés falánk gyomrának tömését . . . 
hagyjatok „ünnepelni . . .? ? ? “

K ú ton .

-zoti,

A tőgyínnasiumi ifjúság 
„Jókai-estélye.44

A nyíregyházi közönség irodalmi, müvó-
do különösen zenei igények dolgában 

ugyancsak el van kényeztetve. De nem is 
csoda. Ahol évente a zenei világ annyi ki
magasló alakja tanít bennünket megérteni és 
megszeretni a muzsikát, ahol a klassikus-ze- 
nének oly és annyi lelkes, mondhatni túlzó 
hívei vannak, mint városunknak, mely e te
kintetben — Arad kivételével — határozot
tan legelső helyen áll a vidéki városok sorá
ban, ott l-l—Iü éves ifjaknak hegedűvel 
kezükben vagy zongora előtt ülve, bizony 
nagyon nehéz szerepük van. Mert (a Besseimyei 
Kör „bűne !■) mi a muzsikában teljeset várunk 
mindenkitől, ki arra vállalkozik, hogy a lel
kűnkhöz térközzöu. Klassikust a darabban, 
művészetet az előadásban. És itt könyörtele
nek vagyunk. Így szoktattak bennünket.

A gymnasium ifjúsága által rendezett 
estélyen is két ifjú, egyik meg éppen még 
gyermek, állott — distingvált es szépszámú 
közönség ele, — hogy zenei tudásukkal né
hány kellemes percet szerezzenek nekünk ós 
— önmaguknak . . . Ez volt céljuk. És célju
kat elérték. Nekünk lelki gyönyört, önmaguk
nak : megérdemelt frenetikus " tapsvihart ós 
biztatást szereztek a jövőre, a sok szép re
ménnyel kecsegtető jövőre, de csakis a — 
„jövőre." Ma a taps még inkább csak a ne
mes igyekezetnek, — mintegy előlegéül a 
jövőben tán teljes művészettel kiérdemelt si
kernek — szóllott . . .

Az estély műsora:
Bajza: Honfidal, előadta a gymnasium 

dalosköre. Santroch zenetanár tanította be és 
az ó vezetésével adták elő ezt a lélekemelő, 
rörőlmetszett magyar szerzeményt — hogy 
nemcsak jól, de szépen is énekelték, az a 
Santroch daláraitól már annyira megszokott, 
hogy nem is keltett feltűnést.

Emlékezés Jókaira. Nagyon hálátlan és 
nehéz szerep egy szórakozni, mulatni vágyó 
közönség figyelmét irodalmi értekezésekkel 
lekötni, de különösen ha a felolvasó ekéje 
már többször és mélyen szántott talajon ha
lad, A Porubszky tanár magas szárnyalásu 
felolvasásának mégis sikerült provokálnia 
nemcsak a közfigyelmet, de osztatlan elisme
rést is. Az a 80 percig tartó felolvasás dió
héjban magában foglalta majd mindazt, amit 
a nagy elbeszélőről csak mondani lehet.

Chopin : Malse, Chovan Kálmán : Magyar 
hangulat képek. Zongorán előadta Guttmann 
Sándor. Ez a 13—14 éves liu nem minden
napi tehetség, nem csak jól zongorázik, de 
figyelemreméltó zenei inteiligentiával is bir. 
Chovan hangulat képeibe annyi eredeti ós 
mondhatjuk: sikorii!t eredeti vonást vitt be, 
Chopin Valseját pedig oly' precízen s értel
mesen adta elő, mely következtetni engedi, 
hogyr ez a fiú embere lesz a zongorának. Vi
haros tapsot kapott. Megérdemelte. Mint hall
juk, szerda este önálló hangversenyt rende
zett — meghívásra — Kőbányán. Biztosra 
vesszük, hogy egy' szép pointtal fogja sza
porítani eddigi sikereinek számát.

Szavalat. Dibáczi József szavalta el nagy 
hatással Jókainak „Munkácsi rab* c. gyönyörű 
költeményét, kellemes hangja, szép haugsu- 
lymzása, ügŷ es arcjátéka ós — mindig ökölbe
szorított keze vau . . .

Sch. De Beriott (no. 7.) gyönyörű, de 
nehéz compozitió. Dilettáns hegedűs nem igen 
merészkedik vele publikum elé állni. Előadó
jában, Garay' Gyulában azonban nemcsak nagy 
önbizalom, de nagy adag istenadta tehetség 
is van. Egyr a még kitűnő műkedvelői niveon 
is jóval magasabban álló hegedűs, Vonókeze- 
lóse kifogástalan, technikája biztos, eloadasa 
— majdnem művészi. Egész játéka, meste
rének avatott és gondos tanítására vall. Fü
redi tanítványa. A nyújtott élvezetért szíve
sen nézünk el szabálytalan hegedű ós test
tartásától. A zongorakisóretet Santroch tanár
tól hallottuk tökéletes művészettel, hivatott 
kezelője a zongorának. De ezzel egyáltalán 
nem mondok újságot.
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Dalegyveleg. Előadta a gymnasium da
losköre. Sikerült. Jó és szép volt — gyönyör
ködtetett.

Az aradi hősnők. Jókainak ez a poetikus 
történelmi kis vigjátéka, helyesebben: abból 
egy sikerült rósz élénken, sehol nem túlozva, 
ügyesen rendezve pergett le előttünk. A sze
replők kivétel nélkül megfeleltek a kivánal
maknak. Látszott hogy avatott, a színjáték 
titkait ismerő egyén rendezte. Ügyesek vol
tak: Mihovits Etelka k. a. Forrainé szerepé
ben szép bizonyítékát adta színpadra termett- 
ségének., Schwartz Szidi k. a., Barzó Zsu- 
zsánua k. a., Fráter Juliska k. a., Orbán Mar
git k. a., Bistyei Berta k. a. kedvesek vol
tak. A .férfiak* közül: Holló Géza, Ruzicska 
Jenő, Háhnel Ferenc mozogtak ügyesen. Ren
dező Blum Jenő volt.

Az egész estély rendezése sikerült, gon
dos volt. Gymnasiumunk derék tanári kará
nak munkáját dicsérte.

A színházból — */G 1 órakor — a Ko
ronába vonultak a táncolni, mulatni akarók. 
Az itjuság nem tagadta meg önmagát. Táncolt, 
táncolt, táncolt. Hajnalig.

Tövis.

HÍREK.
Jó ünneplést kívánunk előfize

tőinknek, munkatársainknak és min
den jóakarónknak.

Törvényhatóságunk két gyűlése.
A vármegyéknél, az alkotmányos kor

mányzás felfüggesztése következtében egy- i 
mást érték a gyűlések. Az erőszak a kép- l 
viselőház szavát elnémíthatta, de a hazafiak j 
találtak módot a törvényhatósági gyűlése- ' 
ken az óvás megtételére. Szabolcsmegve 
bizottsági tagjai elöljártak ennek a szent 
kötelességnek a teljesítésében és viselke
désükre az utódaik is büszkén hivatkoz
hatnak. Szabolcs azon kevés vármegje 
közzé tartozik, amelynek senkitől meg nem 
rettenő magatartása olyan kellemetlen volt 
a névtelenség homályába visszahúzódott 
kormánynak, hogy az önrendelkezés fel
függesztése mellett királyi biztost küldött í 
ki a törvényes alapon rendületlenül meg
álló, méltóságáról meg nem feledkező autó- I 
nőm hatóság megrendszabályozására.

Lapunk mai számában két történelmi 
nevezetességű gyűlésről adunk számot. A 
ma egy heti az utolsó volt az elnyomatás | 
szomorú időszakában, mig az e hó 17-én 
tartandó, az alkotmányos élet beköszöntése ! 
után az első lesz. — Ezeken a gyűléseken 
váltja fel az árnyat a fény és változik át 
a hazafias aggodalom a jövő iránti remény
séggé.

Már a múlt gyűlésen látni vélték a ; 
tagok a haza egén a hajnal pirkadását. i 
Hivő reménységgel bíztak a béke létre j 
jövetelében. Nem is láttak olyan sötétnek 1 
már a jövőt, mint eddig. Mégis ott rejtóz- ! 
Ködött mindenkinek a szivében a kétkedés. ! 
Biztatták egymást olyannal a megjelentek, 
amelynek megvalósulásáról még maguk 
sem voltak megbizonyosodva.

A gyűlésen Szikszay Pál elnökölt. A 
belügyministernek a vármegye közbecsü- 
lésben állott főispánjának felmentéséről 
szóló leiratát és báró Feilitzsch búcsú 
levelét megilletődéssel hallgatták meg a 
tagok, egyrészt, mert egy derék, tevékeny 
tisztviselő távozását jelentette a megye élé
ről, másrészt az erősebb rendszabályok 
életbeléptetését és a királyi biztos külde
tését tette bizonyossá. A távozó főispán 
érdemeit ékesszólásu alispánunk méltatta.
A vármegye küldöttség utján fogja búcsú 
levelét hozzá juttatni. Elhatározták azt is, 
hogy a vármegye a királyi biztosnak nem 
engedelmeskedik, intézkedéseit végre nem
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hajtja. A tisztviselők másodízben nyújtot
ták már nyugdíjaztatási kérvényüket, me
lyet azonban, Szikszay Pál kivételével, a 
békés megegyezés valószínűsége folytán 
tárgyaltatni nem kívántak. Szikszay Pál 
azonban, megrongált egészsége és előre 
haladott kora folytán nyugdíjaztatását 
kérte. Hiába intéztek hozzá Mikec Dezső, 
Bory Béla, Vadász Lipót és Mezóssy 
Gusztáv maradását kérő beszédeket, ó 30 
éves szolgálatára utalva, hajthatatlan ma
radt. — A közszolgálatban megöregedett 
alispánt az egész megye közönsége saj
nálja, mert biztos kézzel, önzetlenül, nagy 
eredményeket felmutatva vezette a vár
megyét.

A folyó hó 17-én tartandó gyűlésnek 
egyetlen tárgya van „Ö cs. és kir apos
toli királyi Felségének legkegyelmesebb 
meghívó levele az országgyűlés egybe- 
hivása iránt. “ Nagyon sokat fejez ki ezen 
pont, mert a király és nemzet közötti 
békés megegyezést, a jog, törvény és 
igazság korszakának bekövetkezését jelenti. 
Adja Isten, hogy úgy legyen.

Kinevezés. A hivatalos lap f. hó 10-iki 
száma szerint báró Feilitzsch Berthold a 
közigazgatási bírósághoz itélóbiróvá kine
veztetett. Ezen igazán szép állásban, ami
dőn üdvözöljük volt főispánunkat, annak 
a nézetünknek adunk kifejezést, hogy szé
leskörű ismeretei, nagy tudása, közigazga
tás ágazatainak teljes ismerése és szor
galma által hasznos szolgálatokat fog tenni 
az igazságos jogorvoslatnak.

Az uj főispán. Budapestről Írja tudó
sítónk, hogy megbízható helyről nyert 
értesülése szerint Szabolcsmegve főispán
jává Bory Béla az alkotmányos rend vissza
állításáért folytatott harc vezére, a megye 
jóléti bizottságának elnöke van kiszemelve.

Az uj kormány üdvözlése. A hónapo
kon keresztül tartott bizonytalanság után 
bekövetkezett a minden magyar által epedve 
várt megegyezés. Vasárnap vált városunk
ban köztudomásúvá, hogy őfelsége Wekerle 
Sándort rninistereinökké, Kossutn Ferencet 
kereskedelemügyi-. Andrássy Gyula grófot 
belügyi-, Apponyi Albert grófot közoktatás- 
ügyi- és Zichy Aladárt személye körüli 
ministerré kinevezte. Később kiegészítették 
az örömhírt azzal, hogy a töldmivelésügyi 
tárcát Darányi Ignác, az igazságügyit pe
dig Polónyi Géza kapta — A városházán 
megjelent a nemzeti lobogó, melyet a 
középületekre és számos magánházra való 
kitűzés követett. Polgármesterünk a kor
mányelnökhöz a következő üdvözlő távira
tot intézte: „Nagyméltóságu dr. Wekerle 
Sándor ministerelnök urnák Budapest. 
Nagyméltóságodat, városunk díszpolgárát, 
ministertársaival együtt a változott helyzet, 
feletti örömtől eltelve, szivből üdvözöljük. 
Kisérje áldás és gazdag siker minden 
hazafias lépésüket. Májerszky Béla polgár- 
mester." — Városunk h. alispánja is 
üdvözlő táviratot menesztett.

Eljegyzés. Bállá Jenő városi tanácsos 
április 8-án jegyet váltott Bencs Etelkával, 
néhai Bencs László volt orsz. képviselő 
kedves leányával.

Jelölés. A tegnapelőtt tartott függet
lenségi párti értekezlet dr. Meskó Lászlót 
jelölte újból. A megyebeli választási szék
helyeken a függetlenségi és 48-as párt 
vezérférfíai szintén tanácskoztak már és 
mindenütt az eddigi képviselőket szándé
koznak felkérni a jelöltség elfogadására.

Képviselet. Csütörtökön délután Nyír
egyháza város képviselőtestületi gyűlést 
tartott. A választást elrendelő királyi kéz

irat felolvasása képezte a tárgyat. Meg
bízta a központi választmányt a szükséges 
intézkedések megtételével.

Értekezlet. Az alkotmányos jogrend 
helyreálltával a legrövidebb idő alatt meg
ejtendő országgyűlési képviselők választása 
alkalmából, a választókerületek újbóli szer
vezése és egyöntetű irányítása céljából 
április hó 17-én délután 3 órakor Nyír
egyházán a „Korona" vendéglő helyisegé
ben tartandó értekezletre van szerencsénk, 
minden Szabolcsvarmegye függetlenségi és 
48-as választó polgárát, tisztelettel meg
hívni, melyen azokat is, akik a meghívót 
az idő rövidsége miatt meg nem kapják, 
szívesen látjuk. Kelt Nyíregyházán, 1906. 
április 12-én. Hazafias üdvözlettel: dr. 
Mezóssy Béla, Gönczy István párt-jegyzők. 
Bory Béla, dr. Meskó László, Gencsy 
Albert párt-elnökök.

Színház. Zilahy Gyula május 1-sején 
kezdi meg előadásait. 30 előadásra páholyt 
210, támlásszéket 54, körszéket 45 koro- 

í náért lehet bérelni.
A nyíregyházi iparos-ifjúság önképző 

köre folyó hó 16-án egyleti helyiségében 
sikerültnek Ígérkező táncestélyt rendez.

Gyújtogatás. A lefolyt héten sok tűz 
volt városunkban, melyek egyikénél a 
gyújtogatás minden kétséget kizárólag be
igazoltatott. Szombat és vasárnap közötti 
éjjelen az André Gyula kereskedő udvarán 
gyűlt ki egy rakás csomagolási anyag, 
amely a raktárt is veszélyeztette. Hétfőn 
három tűz volt. Petruska Andrásné honvéd
utca 44. szám alatti háza, majd Henzsel 
János nádor-utcai lakóháza gyűlt ki meg 

; nem állapítható okból. Ezt követte Ilcsik 
Jánosné honvéd-utcai házának lángra lob- 
banása, melynek több, még nem égő he
lyéről csóvákat szedtek ki. Kedden délután 
a Pataky István orosi-utcai lakásának az 
udvarán egy szin lobbant fel. melytől a 
nagy szélben kigyaladt és leégett Hrenkó 
Sámuelnek a háza is. Egyedül tűzoltó
ságunk gyorsaságának és ügyességének 

| köszönhetjük, hogy a nagy szárazságban 
házak, esetleg utcasorok nem égtek végig. 
A vész helyén megjelent a polgármester, 
a két rendőrkapitány, a tűzoltóparancsnok 
és személyesen intézkedtek az oltás, vala
mint az azonnali nyomozás érdekében.

Választási mozgalom. Szikszay Pál 
alispán nyugalomba való vonulása követ
keztében több állás fog megüresedni vár
megyénknél. Az alispáni állásra Mikecz 
Dezsőt, a megüresedő főjegyzői állásra 
pedig Siposs Béla tb. főjegyzőt, Olchváry 
Pál főszolgabírót és Ükolicsányi Dezső 
főszolgabírót halljuk emlegetni. Erre a 
megyénk jól felfogott érdekét közelről 
érintő ügyre legközelebb visszatérünk még.

Szabolcsmegye a magyar iparért. Alig van 
család megyénkben, mely a nemzeti küzde
lem keretében el ne határozta volna, hogy a 
lehetőleg magyar ipar termékeket fogja vá
sárolni. Amennyiben az összetartásban és 
egyesülésben van az erő, Bory Béla a közkí
vánatomnak tett eleget, amidőn folyó hó 7-ére 
értekezletet hivott össze a honi ipart pártoló 
egyesület megalakítása céljából. A nagy szám
ban megjelentek el is határozták a mozga
lom tovább fejlesztését, és az alaknló nagy
gyűlésnek rövid időn belől való összehívását.

Friss Újság. A Fejérváry kormány sujtó- 
keze ránehezedett a rikkancsokra is, akiktől 
elvette megélhetési forrásukat. Nem hangzott 
fel a vonatok érkezése után a napilapokat 
árulók kínáló hangja. Nein láttuk az utczán 
Andrist a kis újságárust sem nagy rakásjhir- 
lapjával. Végre eltűnt a mindenki által meg
utált kormány, megszűnt az erőszak és hétfőn 
újra felhangzott a korzón, általános örömet 
keltve : Friss újságot tessék !



Előléptetések a vasútnál. Állomásunk 
köztiszteletben álló főnökét, városunk tár
sadalmának közszeretetnek örvendő tagját, 
kassai Polinszkv Ágostont, a kereskede
lemügyi ministől- főellenőrré léptette elő.
A megérdemelt avange alkalmából az üd
vözletek egész garmadája kereste fel nagy 
szaktudású állomásfónökünket, a minden
kinek „kedves Guszti bátyánk“-at. Teljes 
őszinteséggel kivárniuk résztvenni a gra
tulálok nagy táborában. — Előléptetésben 
részesült Kertész Frigyes árukiadási pénz
tárnok is, kit ellenőrré és Miiller Lajos 
vasúti mérnök, kit az V. 11. fizetési osz
tályba léptettek elő. Gratulálunk.

Nagy idők tanúja. Nyíregyházán, folyó 
hó T-ón halt meg Kpstoin Bonjaminnó 90 
éves korában. Fórjón kívül kiterjedt rokon
ság gyászolja a hirtelen elhunytat. Epstein 
Benjaminnót ismerte a megye egész közön
sége, mert a kislntri megszüntetése előtt nála 
volt a gyűjtő hely s igy a falusiak közül 
nagyon sokan fordultak meg üzletében. Gyé
mánt lakadalmát egy pár hét múlva ülte 
volna meg. Temetése vasárnap délután tör
tént, melyen szokatlanul nagy számban jo- j 
lentek meg a rokonok és a jó ismerősök.

Különvonatok a Sóstóra. Husvót első és ! 
másodnapján csak nem mindon órában indít j 
a kisvasút igazgatósága vonatot a Sóstóig, j 
A menetrend hirdetési rovatunkban olvasható.

A függetlenségi es 48-as párt 200-as ! 
nagy bizottsága ma délután az ipartestület
ben gyűlést tart, amikor foglalkozni fognak 
a végrehajtó bizottságnak a képvisolöválasz- | 
tás ügyében tett javaslatával.

A motoros helyi forgalmának és a sóstói 
menetek megkezdésének tárgyában többször | 
intéztek kérdést már hozzánk olvasóink. — 
Tájékozásul közöljük, hogy még o hónap j 
folyamán meg jön a két 70 lóerős motor, 
melyek eredetileg a teherforgalom lebonyo
lítására voltak szánva. — Ezekkel fogják a 
dombrádi szemólymenetekot ellátni, a teher- 
áruk vontatására pedig egyelőre a gőzloko- 
motivok szolgálnak. A felszabadult 4 motorral 
május 1-én szándékoznak a sóstói ós város
beli forgalmat megkezdeni. A gyárban mun
kába vették a mostani motorok hajtóerejének 
fokozásához szükséges erősebb gépeket is. 
Krdekes jelenségként említjük meg, hogy a 
Sárospatakon ós környékén lakók közül is 
sokan a motoroson jönnek Nyíregyházára, 
mivel a paszabi sakknál a Tiszán ladikon 
átjőve, csak 40 fillért tosz ki a vasúti költség.

Levél a szerkesztőhöz. Vettük a kő
vetkező levelet, melyet minden kommentár j 
nélkül adunk le. Becses lapjában olvastam 
ti színházi mizériákról. Az iró. talán sikert 
nem remélhetve, említés nélkül hagyta 
m/.on kis városi rósz szokást, hogy egye
sek az előadások megkezdése után jelen- ! 
ttek meg az elókellőség íitogtatása céljá
tól. így volt ez a gimnázisták koncertjén 
is, melyen egv társaság indítványomra 
elhatározta, hogy tagjai jövőben tüntetőleg 
Wditsák tekintetüket az elkésettek felé.
1 ‘úszta ránézéssel is ki lehet fejezni a 
figyelmeztetést, az intést vagy a rendre
utasítást. Különösen hatásos ez. ha 100 
es 100 szem adja a megmásithatlan Íté
letet tudtára az illetőknek. Én hiszem, 
hogy egyedül ez a mód fogja biztosítani 
templomainkban a zavartalan áhitatosko- 
'iást, teszi lehetővé a komoly tárgyalások 
megtartását, a különféle előadások bőszü
kig nélküli meghallgatását. Kívánatosnak 
tartom, hogy minél többen csatlakozzanak 
u mozgalomhoz, hogy éreztesse a társa
dalom a megrovását az arra rászolgáltak- 
kal szemben. Kiváló tisztelettel: (aláírás).

Rebellis asztaltársaság Nyíregyházán.
A „Budapesti Hírlap" csütörtöki számában 
olvassuk, hogy a magyar iskolahajó-egye- 
sület javára a Rebellis asztaltársaság
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Nyíregyházáról 10 koronát küldött. — 
Kíváncsiságból utána kérdezősködtünk a 
dolognak és úgy értesültünk, hogy nem 
olyan veszélyes a társaság, mint hinnénk, 
mert 60 év körüli öreg urak a tagjai, akik 
a voksukat rendszerint a kormány javára 
adták le a múltban

Kedélyes utazás. Természetesen csak 
a motorról lehet ismét szó. Csütörtökön 
reggel jött egy motorvonat Dombrádról 
városunkba, amely motorkocsiból és egy 
pótkocsiból állott. Előbbiben 21, az utóbbi
ban pedig 26 utasnak van hely. Hivatalos 
adatok tanusaga szerint a 47 helyivel biró 
két kocsiban 143 utas érkezett ide. Ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy az utasok 
felállottak az ülődeszkákra, lovagló módra 
felültek az ülőhelyeket elválasztó karfákra 
és a lócák közti térséget, valamint a fo
lyásokat tömör sorokban állották cl. Ebből 
is láthatja az igazgatóság, hogy a kocsik 
szállítását a legnagyobb erélyÍvel kell szor
galmaznia, sőt a különórákban is való 
készítése érdekében anyagi áldozattól sem 
szabad visszariadnia.

Tűzjelzés és a telefon. A fennálló 
rendeletek szerint minden telefonnal biró 
közveszély jelentésére tartozik bárkinek a 
távbeszélőt átengedni, vagy a jelentést 
maga megtenni. A héten előfordult tüzek 
alkalmával tapasztaltuk, hogy a honvéd- 
utcaiak gyalog és taligán szaladtak a tűz
oltóságért. dacára, hogy azt a laktanyából 
is lehetett volna telefonon jelezni. Amennyi
ben a tűzjelzés mielőbbi megtétele befo
lyással van a védekezés sikerességére, 
figyelmébe ajánljuk a nagy közönségnek 
a ministori rendelet intézkedését.

A „Nyíregyházai Torna és Vivő klub“
értesíti tagjait, hogy az egyleti jelvények 
megérkeztek és Miklósi János művezető
nél átvehetők.

Kisiklott tehervonat. Vasárnap délután 
a Dombrád felől városunkba indított teher
vonat a paszabi saroknál kisiklott. Két 
teherkocsi lecsúszott a töltésről és kisebb 
mértékben megsérült. A berakott életnemü 
azonban nem ömlött ki. A pálya is meg
rongálódott. minek következtében az aznap 
esti személyvonat utasainak át kellett szál- 
lani. — Másnap rendbe hozták a pályát. 
A kisérő személyzet közül senki sem sérült 
meg. A bajt az egyik kocsi kerekének a 
sínről való lóugrása okozta.

Letört nagyság. A Szabolcs is hozta, 
hogy vármegyénk királyi biztosává Nagy 
László volt főispán novoztotott ki, aki nagy
ban készült a inegrondszabályozásra. Mielőtt 
azonban megkezdhette volna a nagy műve
letet, bekövetkezett a béke örömnapja ós ő 
— Szabolcsban meg sem jelenhetve — fel
mentetett állásától.

Betétszerkesztés. Faszab község betétei 
olkószültek ós a nyilvánosságnak átadattak. 
Notáni téves bojogyzósok ellen f. évi október 
hó 6 áig lohol felszólalni.

Fiók-posta. A legutóbb tartott tanács
ülésen a polgármester előterjesztette, hogy 
a nagyközönség köréből naponként merül föl 
panasz a postahivatal szűk volta miatt ós 
hogy a felek órahosszakat kell, hogy várja
nak, ainig rájuk kerül a sor. — A tanács 
a polgármester előterjesztésére elhatározta, 
hogy megkeresést intéz a posta- ós távirda 
igazgatósághoz, molybon kéri, hogy a főtéren 
ogy "fiók-posta kirendeltséget létesítsen, utal
ványok, chekkok, pénzes- ós ajánlott levelek 
ós csomagok felvételére. — Miután egyelőre 
más megoldási mód nincs a folyton növekedő 
postaforgalom lobonyolitására, valóban a log- 
gyorsabban kivihetőnek ós logcólszorübbnek 
találják a tanács eszméjét ós nem kótolke-

(

dünk benne, hogy a posta igazgatóság az 
életre való tervet magáévá teszi ós a tanács 
kórósét rövid időn belül teljesíteni is fogja. 
Ezen újdonságnak minden szava a nyíregy
házi viszonyokra is rá illik, Szószerint vet
tük át a hirt a „Pápai Lapokéból hogy a 
hatóság figyelmét rá irányítsuk a postahiva
tal hiányaira ós a legcélszerűbb megoldási 
módra.

Hamis pénz. Szerdán hamis 5U koroná
sok kerültök Nyíregyházán forgalomba. Arról 
lehet megismerni, hogy törvényes ercpenz 
szavak foglaltatnak szövegében. A rendőrség 
kinyomozta aki a pénzt kiadta, de hogy 
rossz hiszemüleg-e, azt a nyomozás fogja 
kidoriteni.

Április ll-edike városunkban. Evek óta 
megünnepli a hivatalos világ április ll-odikét, 
a negyvennyolcas törvények szentesítésének 
évfordulóját. Az idén azonban Budapesten is 
elmaradt az istentisztelet, még pedig Fejór- 
váry Géza báró intézkedésére, aki a nagy
heti ájtatosságok ós az akkor még aktuális 
politikai válság miatt nőm tartotta opportu- 
nusnak az ünnep megtartását. Ezen intézke
désnek foiyamányakónt Nyíregyházán sem 
ünnepelték meg hivatalosan az április 11-edi- 
kó, sőt az állami hivatalok legtöbbjében dél
után is munkálkodtak.

Szabolcsmegye dotációja. A Fejórváry-
kormány több, azok között Özabolcsvármegye 
állami hozzájárulását is beszüntette. Utóbb a 
dotációt folyósittatja a ministerium, de vissza
menőleg nőm utaltatta ki a hozzájárulás ösz- 
szegét. Arról értesülünk, hogy Andrássy a 
napokban kiutaltatja a vármegyéknek köve
telésüket.

Hirdetmény. A városi jóggyár f. évi 
május hónapban ártózi kútvizből jógtermelósót 
kozdi meg. A városi jéggyár a nagyközön
ség jógszüksógletót előnyös árakon kívánja 
kielégíteni, miért is 12 klgrmos jógtömböket 
alábbi árakért bocsátja rendelkezésre, a) Na
ponkint átvéve ós fizetve: Egy tömb a jég
gyárnál átvéve 20 fillér, egy tömb a házhoz 
szállítva 24 fillér, b) Egy hónapra történt 
rendelés esetónt naponkint házhoz szállított 
1 tömb jég 6 korona, c) Az egész idényre 
(május 1 -töl szeptember 30-ig) házhoz szállítva 
1 tömb jég egy hónapra 4 kor. 80 fillér, d) 
Nagyobb fogyasztók, kik ogy hónapra, vagy 
az edényre tesznek napi 5 tömb jégre meg
rendelést, tömbjét 14 fillérjével kapják. A 
miijég szállítására vonatkozó rendelések, va
lamint jégszekrények beszerzésére vonatkozó 
feltételek a városi számvevői hivatalnál te
hetők, illetve tudhatok meg. Nyíregyháza, 
1906. április 9-ón. Májerszky Béla, polgár
mester.

Lóverseny. Ma egy hete tartott eló- 
értekezleten a gazdasági egyesület elhatá
rozta. hogy luxus-lóvásárát és lóversenyét 
a múlt évieknél gazdagabb programmal 
fogja megtartani. — A vásár és verseny 
június lő . .  16. és 17-én megtartatni.

Az erdei tüzek keletkezésének megaka
dályozása végett utasította az erdészeti bizott
ság főkapitányunkat ós a szolgabirókat, hogy 
a legnagyobb szigorral járjanak el. — Erdő 
közelében 10 m. távolságon belől csakis az 
óvintézkedések betartásával lehet tüzet rakni.

Selyemtenyósztósünk. Szabolcsmegye múlt 
évi selyemteuyósztésóről külön füzetben szá
mol be a ministeri mogbizott 1905. évben 36 
községben (1904-ben 34-ben) 179 termelő
1941 kg. gubót (2331) termelt, melyért 3799 
koronát (4543) fizettek ki. Á múlt óv nem 
volt kedvező a tenyésztésre és ez teszi meg- 
órthotővé a visszaesést. — Vissza fogunk 
alkalomadtán térni a selyemhernyó tenyész
tésének állapotára ós a felmerülő akadá
lyokra.

Tüzek Kisvárdán. Kisvárdáról Írják 
nekünk, hogy hétfőn Varga József háza 
és melléképületei, másnap pedig Csomba 
Erzsébet háza égett le. A kár tetemes. 
Biztosítva nem volt egyik sem.

Gondnokság. Gállá Zsuzsánna mártonfaiva
ós Weisz Dávidné nagykálfói lakosnöket a 
helybeli kir. tszók gondnokság alá helyezte.
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Egy nyirbátori urinö irodalmi sikere.
Adorján Gyuláné úrnő, a nyirbátori tár
saság közszeretetnek örvendő tagja, egy 
nagyon szép pointtal szaporította már ed
digi irodalmi sikereinek számát. A Halmai 
jól szervezett színtársulata múlt szomba
ton Nyírbátorban előadta Adorjánné úr
nőnek „A gyám" cimü vigjátékát. A kö
zönség lelkes tapssal, többszöri kihívás
sal és általános elismeréssel honorálta a 
sikerült darab szerzőjének igyekezetét. Mint 
halljuk, Adorjánné úrnő egy darabját elő
adás céljából egy fővárosi színháznak nyúj
totta be. Kívánjuk és reméljük, hogy mi
előbb széles körben lesz ismertté megyénk 
e kitűnő asszonyának neve, melyhez ed
dig is már sok szép siker fűződik.

Képviselő választás. Nyíregyháza vá
ros központi választmánya már megtette 
az elóintézkedéseket a képviselő választás 
érdekében, amelynek megtartása folyó hó 
30-ikára van tervezve.

Tanulmányút. Megyénk gyáriparának 
fejlődése rohamléptekkel halad. A „Honi" 
r. t. Nyírbátorban egy — eddig az or
szágban még nem létező — kókusz-olaj 
gyárnak alapítását határozta el, melyet a 
modern technika legtökéletesebb eszközei
vel óhajt berendezni. Ennek érdekében 
Mandel Dezső, a társaság vezérigazgatója 
es Gansl József, az alapítandó gyár vezér- 
kepviselője. „Gansl L. és Fia" cégnek 
beltagja, 12 napig a külföld hasonló 
gyárait látogatták meg tanulmányozás 
céljából. Megfordultak Hamburgban, Ber
linben, Odorbergen és Németország majd 
minden hasonló gyárában. Reméljük, hogy 
a szerzett tapasztalatokkal sikerülniük fog j 
megyénkben egy oly gyárat alapítani. ! 
mely közgazdaságunk fejlődését nagyban 
elő fogja mozdítani.

Osztrák pimaszság. Tudtuk, hogy ! 
szemtelen egy náció ez a mi szomszédunk 
az osztrák sógor, de az a levél, nielvet 
<‘gy nyirbátori kereskedő kapott egv oszt- J 
rák gyárostól oly nagyfokú pimaszságról 
tesz tanúságot, ami még egy osztráktól 
is valóban meglepő. Hát fáj a sógorék- 
nak, hogy ébredni kezdtünk, hogy felis
mertük azt az óriási veszedelmet, mely 
még csecsemőkorát eló kereskedelmünket, 
iparunkat s igy állami önállóságunkat fe
nyegeti az osztrák kapzsiság révén, s mert 
a napot, a világosságot előlünk többé el
zárni nem tudják, mert kizsarolni magun
kat topább nem engedjük. — mércében 
adta beste osztrákja. — u legaljasabb mó
don sérteget bennünket. Azt Írja egv oszt
rák gyáros magyarorszagról. hogy „Emid 
dér Betyárén . . . "  No sógor, Így már 
megértsük egymást. Te csak dühöngj, 
csaholj, akár harapni is próbálhatsz, sar
kunknál magasabbra úgy sem érsz. mi 
meg csak megyünk tovább azon az utón, 
melyre - -  sajnos. — csak későn talál
tunk rá, de meg mindig elég idejében, 
hogy a ti folytogató polyp-karjaitok közül 
kiragadhassuk magunkat. Sőt, hidd meg 
sógor, az örömnek kellemes érzetével ol- ! 
vástuk ezt a sértegetésekkel teli levelet, J 
mert ez is bizonyítja, hogy mily szűk kezd 
lenni a bugyogód. hogy egyebet már nem 
tehetsz, hát csaholsz dühödben. De sógor. I 
figyelmeztetünk benneteket, hogy csak a 
csahol ásnál maradjatok és nehogy meg
próbálja valamelyiktek árrogantiájáró! hír
hedt vigecet ide küldeni, no, mert hogy 
annak szűk lesz oszt az ajtó. — így a 
sógor, ig y !
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A selyemhernyó tenyésztőket közelről 
érdekli, hogy a Kállai-utcán, a kórházzal 
szemben lévő föfelügyolöségon a napokban 
megkezdik a kiköltött hernyók kiosztását. 
Jelentkezni már most lehet. A város az idén 
is sok szederfát iiltettetett el.

Életveszélyesen megvert ember. Orbán 
József tokaji lakosra, Rakamaz közolébon is
meretlen egyének rátámadtak és baltákkal 

1 ólotvoszélyesen megsebesítették.
Összeszurkáit ember. Szabó Lajos szálkái 

gazdálkodót, hazafelé menetelő közben kés
sel összeszurkálták. Halálos sebesüléssel ke
zelik az Erzsébet kórházban.

Programmbeszéd. Dr. Meskó László, 
a nyíregyházi függetlenségi és 48-as párt 
jelöltje, folyó hó 22-én fogja programm- 
beszédjét megtartani.

Rekord a lopás terén. A kállai-utca 
egyik házbirtokosa hétfőn arra a kellemet
len meglepetésre ébredt, hogy a háza előtt 
évekkel ezelőtt elültetett akácfákat isme
retlen tettesek tőből kiásták és ellopták. 
A rendőrség Tomcsányi János és Bodnár 
József személyében kiderítette a tetteseket.

Istentisztelet. Folyó hó 17-én a hely
beli izr. templomban magyar hitszónoklat 
és halottak emlékezete fél 11 órakor van.

Kossuth Ferencz szobra.
Azon a nevezetes napon, mely nekünk 

a ministériumot adta. a Bristol politikai 
szállodában, egy mellszobor lett mintázva, 
melyhez Kossuth, Hacker kereskedelmi 
tanácsosnak egy ülést engedélyezett. Da
cára annak, hogy Kossuth erre a felvé
telhez csak rövid időt fordíthatott, úgy az 
archasonlatosság meglepően sikerült és 
Kossuthnak átadott eredeti szobor után. 
Hacker Mór, kir. udvari szállító fémgyá
rában kinaezüstból készült mellszobrok 
csekély árban: 3 koronáért Budapesten, 
Váci-u. 3. sz. a. kaphatók.

A cég a tisztajövedelmet a magyar 
hírlapírók jótékony berendezéseinek utalja 
át. és feltételeztetik, hogy e nagy hazafi 
jól sikerült mellszobra, egy magyar ház
ban sem fog hiányozó. A cég a követ
kező levelet intézte Kossuthoz.

Nagy méltóságú
K o s s u t h  F e r e n c , 

koroskodolmi ministor urnák
Budapesten.

Kegyelmes Ur, azon nagykegyüségeért 
hogy nehány percet reám méltóztatott for
dítani. legmélyebb köszönetemet fejezem ki 
és egyúttal azon legalázatosabb kérésemet 
bátorkodom tenni, kegyeskedjék az eredeti 
mellszobrot, melyet bátor vagyok mellé
kelve átküldeni, a legmélyebb tiszteletem 
kifejezése jeléül elfogadni.

Ezen eredeti mű utánkészitéseiból be
folyó tisztajövedeleui a magyar hírlapírók 
jótékony berendezéseire fordít tat i k.

Legmélyebb tiszteletem kifejezése inéi- I 
lett, vagyok

Kegyelmességed
legalázatosabb szolgája: 

H a c k e r  M ó r .

Közgyűlés. A nyíregyházi önkéntes ! 
tűzoltó egyesület évi rendes közgyűlését ; 
f. hó 22-én tart ja a városháza nagytermében.

Kereskedők, hirdetők figyelmébe! Ha egy
külföldi újságot közünkbe veszünk, látjuk, 
hogy milyen elsőrangú fontosságot tulajdonit 
a helyoson gondolkozó kereskedő annak, hogy 
a nevét megismerjék. Ö már tudja, ámítja 
mi gyárosaink, kereskedőink, iparosaink még 
csak sejteni kezdenek, hogy az üzleti sike£ 
hez két kellék szükséges: jó dolgokat árulni,

— ez természetesen az első, aztán ügyesen 
gondoskodni arról, — hogy a közönségnek 
alkalma is legyen ahoz, hogy produktjait 
megismerje. Vagyis: a reclám. Az egyik ta
lán ép oly fontos, mint a másik. A legnagyobb, 
a legcélszerűbb reclám kétségen kiviil az, 
amelyik az újság sebes szárnyán repül szót. 
Ennek legnagyobb a nyilvánossága. Mert az 
újság mindenkinek a kezébe kerül. Ezért van 
oly nagy, oly kiváló fontossága annak, hogy 
az újsághirdetés no legyen banális, ízléstelen 
és unalmas, és olyan lapban jelenjék meg, 
mely leginkább forog olyan emberek kezén, 
kik az illető kereskedő, iparos vevőközönsé
gét képezhetik. A külföldi gyáros és kereskedő 
nagy összegeket áldoz arra, hogy reclámja e 
kivánalmaknak megfeleljen, mert a reclám 
egyik nagyon fontos tényezője a kereskedő- 
lemnek. Ilolyi kereskedőinknek, iparosaink
nak és más hirdettetőknek, ritka alkalom 
kínálkozik a célszerű reclámra. Ugyanis — jövő 
hó elejével — egy színházi napilap indul meg. 
mely a színtársulat itt tartózkodása alatt min
den reggel pontosan meg jog jelenni. Tehát egy
másután körülbelül 42-szer. Ezen színházi lap 
<i~>0 esetleg több példányban lesz nyomatva, és
— szinlap helyett — ingyen a házhoz hordva. 
Az tehát minden színházlátogatónak kezébe 
kerül, és igy reclámcólokra fölötte ajánlható. 
Hirdetési előjegyzéseket elfogad a lap szer
kesztője : Kúton Benőni, úgyszintén lapunk 
kiadóhivatala is a legmérsókeltebb árak mellett.

A Sóstó megnyitása. Van szerencsém 
a n. é. közönség b. tudomására adni. 
hogy a húsvéti ünnep alkalmával a sóstói 
vendéglőt megnyitottam, amennyiben a 
kisvasút az ünnepeken sűrűbb járat okai 
indít, miáltal a kirándulás kényelmessé 
válik: esedezem az igen tisztelt közönség 
szives látogatásáért. Egyben b. tudomására 
adom a n. é. közönségnek, hogy boraimat 
Orbán Károly ur pincéjéből szereztem be, 
és kiváló gondot fordítok arra. hogy az 
kifogástalanul kerüljön az asztalra. A zenét 
Benezy Gyula és öcscse vezetése alatt 
fogja a zenekar szolgáltatni. Kiváló tiszte
lettel Lendvav Kálmán.

Szives figyelmébe ajánlom a t. gazda
közönségnek ólomzárolt lóhere és lucerna, 
valamint fajazonosságért és csiraképességért 
szavatolt répamagvaimat. Tisztelettel Fried- 
man Sándor utóda.

Tüdöbajos gyermekek gyógykezelését fe
lette megnehezítette az *i»vosnak az a körül
mény, hogy a tudományieddigelé nem ren
delkezett oly gyógyhatású szerrel, amelyet 
gyermeknek adhattak volna. Az utálatos cre- 
osot-preparatumok, melyeket felnőttek iz csak 
nagy megerőltetéssel vesznek, gyermekeknél 
nem használhatók. A „Sirolin Roche“ beveze
tésével azonban már itt is alaposan sogitottek. 
„Sirolin-Roche* a gyógytárakban kapható, 
jó szagu és kellemes izii szirup, melyet a 
gyermekek szívesen vesznek és megemésztik. 
Ezen szer gyógyhatása számos előkelő gyer
mekorvos nyilatkozata szerint minden kétsé
gen felül áll. A lesoványodott, sápadt kicsi
nyek már rövid használat után jó étvágyat 
és piros pozsgás arezszint kapnak. Minden 
gyóggszortárban kapható.

Herskovits Gyula varrógépkereskedó Nyír
egyháza. Tisztelettel tudatja a n. é. közönség
gel, hogy varrógép-raktárát áttette a gróf 
Schönborn-féle serraktár telkén lévő üzlet- 
helyiségbe (Széchenyi-tér, az urikaszinóval 
szemben).

Férfi és fiú öltönyökre gyapjú szövet kü
lönlegességek, legolcsóbb árakban beszerezhetők 
Kreisler Simon cégnél Nyíregyházán. Tester 
cukrászatával szemben.

Termény árak:

Búza...................
R ozs................... . . 5-80 -6 0 0
Á rpa................... . . . .  7 00—7-20
Zab . . . . . . . . .  7-50-760
Tengeri . . . . . . . .  7-10-7-20
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Nyílt-tér.*)
'OHOLZ ALBERT ügyvédllr. ..«T\*i»r<TlUDAI’EST, 

Cj-utea 30. sü

Budapest, 1006. dpr. 11.

Tt> intetes Szerkesztőség!
A ,SzaL 'les* f. hó 7-iki számában egy 

dermanizáló l Tyvód“ című közlemény jelent 
’ L, amely — Atszólag teljes joggal — en-

germanizálás. al vádol.
"" Az audiatur e, altéra pars elvénél fogva 
kt-rem következő nyi atkozatom szives közzé-
tételét :

A , Minerva könyvkereskedő és r. t.“ 
, öSSzes európai modern müvek kiadója. 

yüVó közönsége épugy van Németországban, 
Ausztriában, mint Magyarországban. Termó- 
',.3tes, hogy vevőivel oly nyelven levelez, 
i melvet azok értenek. A magyar vevőket 
u„v a cég, mint ón, aki a Minerva r. t.-nak 
jogtanácsosa vagyok, magyar leveleken szólí
tottuk fel; csakhogy sajnos megesett, hogy 
i levelek azzal a megjegyzéssel jöttek vissza: 
nem tudom magyar* stb.

Kenvtelen voltam tehát azt a szokást 
meghonosítani, hogy mindazokat, akik német 
müveket rendelnek, német leveleken szólítom 
iel. Csak ez lehet oka annak, hogy Nyíregy
házára irodám német leveleket küldött.

Köztudomású, hogy a .Minerva* a leg- 
magyarabb cég, hivatalnoki kara szinmagyar, 
érdemes igazgatósága pedig a magyar iro
dalom leglelkesebb pártfogója.

A mi pedig engem illet, másokra bízom 
annak megítélését, hogy’ eljárásom jóhiszemü-e, 
vagy sem. A kik ismernek, tudják, hogy’ test- 
tei-lélekkel magyar vagyok, a kik pedig nem 
ismernek, legy’enek meggyőződve, hogy én 
leszek a legboldogabb, ha magy’ar embernek 
nem kell majd német levelet Írni.

A Tek. szerkesztőségnek e nyilatkoza
tom közzétételéért hálás köszönetemet ki- 
iejezve, maradtam

hazafias üdvözlettel
D r. S o h a  Íz A l b e r t

ügyvéd
Budapest, VI., U j-utca 30.

Budapest, 1906. április 14.

T. ez. Schiller Gyula urnák

Nyíregyházán.

Van szerencsénk értesíteni, hogy hosszas 
Ivánjára- után sikerült hazánk nagy fiát,

Kossuth Ferenc urat
gn .írni, hogy hangját megörökítsük és 

1 _ neszedet „A magyar nőkhöz** föl
vehessünk. Ezen lemezt, valamint

Fedák Sári k. a.
által t.-::-íke;t „Tulipándal4* és

Kasskó Géza ur
által énekeit „Tulipándal*4 lemezeket haza
fias jótékonvcólra fogjuk árusítani.

Hogy' Önnek módot nyújtsunk arra, 
miszerint ezen lemezeket megkaphassa és 
nagyobb mennyiségben terjeszthesse, küldünk 
’ tnnek külön csomagban rekláracédulákat, 
melyeket a városában lakó összes beszélő
gép-tulajdonosoknak megküldeni szívesked
jék. Egyben kérjük rendelését minél előbb 
fidadni, mivel előreláthatólag oly nagy tömeg- 
von fognak ezek beérkezni, hogy’ esetleg 
~3 hét is el fog múlni, mig minden vevőn

ket kielégíthetünk.
Tisztelettel

„Favorité 4 Record
Budapest.

Dr. Laufer Miksa
fogorvosi és fogtechnikai műterme

csak Orosi-u. 1.
a kir. törvényszék át-w

ellenében van.
Rendel egész napon át. 
Műfogak 2 forinttól,

Szerkesztői üzenetek.

A legmelegebb és legjobb gyógyhatása kénes 
, hőforrások az egész kontinensen, szükséglet szerint 
: mérsékelve (38—48 C“ fokú) hővizzel 6 tükörben és 15 
I porcellánkádbau

Stubny a fürdőn,
tenger feletti magasság 518 méter. Közvetlenül vasúti 

j állomás mellett a budapeat—ruttkai vonalon. Felté tlenü l 
biztos gyógyulás: minden izületi és izonirheumás meg- 

; betegillésnél, ischias, küszvény, neuralgia (idegbáu 
talm ak). női bajok és b ő rb e  egségok esetében Ekcéma, 
Prurigo, Psoriásis, bárm ennyire idtiltek is azok.

Nyári és téli gyógykezelés
Orvosi vezetés alatt állé hő- és turdőkurák, porcéban , 
kád- és tükörfürdők, pakolás, izzadási kúrák, villanyozás, 
másságé, uszoda és liidegviz-gyógykezelés.

Pom pás fekvés, fenyőerdők közepette, elterülve a 
T á tra  hegység egyik remek fensikján és igy megbecsül - 
hetetien, mint léggyógyhely is ; nagy és szép park. Lég 
olcsóbb árak, legnagyobb kényelem, egészséges lakások 
es tápláló élelmezés. Vasút-, posta- és távirda-állom ás. 
gyógyszertár, saját fürdőzenekar, Lawn-tennis, tánciskola. 
Állandó előkelő úri közönséggel.

Fürdő-orvosok: dr. Boiem ann János, dr. Jako- 
boríts Mór.

Előidény július 1-ig, utóidény augusztus 20-tól 
50% engedmény. — Képes prospektussal és felvilágosí
tással szolgál az

Igazgatóság.

B. P. Sorait ejtjük.

Hirdetések.
gxxxxxxxxxxxxxxxr\

|  Hirdetések 8
X X
X X
X jutányos áron felvétetnek

a kiadóhivatalban. x
X  Xv:xxxxxxxxxxxxxxxv

Debreczeni medico-mechanikai

Zander-gyogyintézet
tulajdonos Dr. Szász Adolf orvos. Piac-u. 59.

Steinfeld-ház. Telefon 389.
Mechanikai (Zander) gyógykezelés. Fej
lesztő gymnastica gyermekeknél. Tulhevi- 
tett száraz levesé fürdő. Orvosi másságé. 

..—— Villamozás.1
G yógyjavalla tok : Csúzos, köszvényes, 

izom- és izületi bajok. Bénulások, Neurasthónia. 
Hy steria. Táplálkozási és mozgási zavarok. 
Idült gyomor- és bélbajok. Szív elhájasodás. 
Ideges szívdobogás.
Az intézet nyitva d! d. e. 9—1 d. u 3—6. 

Nőknek d. e. 11 —12 és d. u. 5—6.

Tisztviselőknek árkedvezmény.

Hatósági szegénységi b izonyít
vány alapján 5 ingyen hely.

M

Fenti közleményre vonatkozólag tiszte
l te i  kérem a Gramophon beszélőgépek 
tulajdonosait, hogy fonti felette értékes ás 
hazafias célt szolgáló hanglemezeket nálam 
Mielőbb beszerezni móltóztassók.

Sch ille r Gyula
hanglem ez egyedüli elárusítója, 

órás és ékszerész.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget 
* Szerkesztőség.

Palack bor eladás!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

Telefon szám 135. Telefon szám 135. | |
$

Ni*
MSóstószőlő-telepi saját termésű kitűnő za- tt 

matu és tisztán kezelt .*
M — - - - - - - - - -  -  M
*
M 
M

FAJBORAIMAT É
címkével ellátott 1 literes ledugaszolt palackokban helyben, Nyirfa-u. V

| |  3. sz. a. saját házamban árusítom, illetve rendelésre házhoz szállítom.

M 5- ^ * ^  I liter fehér asztali bor 64 fillér H
|#|  W & *  | „ olasz rizling „ 72 „ |

|(  Telefon utján még a következő üzletekben megrendelhető: |j
II Blau Mór ur fűszer és úri divat üzletében telefon szánt 108. | |
Vi Friedntann Sándor utóda Ftilüp Dezső ur fűszer és divat üzl. „ „ 105. V

Kerekes Fái ur férfi-divat üzletében
Özv. Sichermann Dávidné szállító hivatalában „ „

| |  Wasserntann Sámuel ur fűszer, üveg és porcellán üzletében „ „
Kiváló tisztelettel:

IV-

M

M
f i Róth Ferencz.

93.
102. . .  
121. H

í
w
M| |  sóstótelepi szőlőtulajdonos. Nyirfa-u. 3. Telefon szám 135. y
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L S P I X
SZLAVÓNIÁBAN.

=  Vasút-, posta- és távírda állomás. =

m

§*
f é

•  FAVORITÉ REGORD. I

Elsőrangú fürdőhely. jj

*8
*8

41
# 1

Egyetlen jódtartalmú alkalikus hévviz (64"C) Európában.
Páratlan gyógyhatású a tápcsatorna ós a vizeleti utak hu- 
rutos megbetegedései, hugysavas áttétel, köszvény, csuz és 
ischias, gorvély-. angolkór és az összes vérbetegségek ellen.
Ivókúra. Hévvizes fürdők. Vizgyógyintézet. Inhalatorium. 

A fürdőhelyen tíz kiváló orvos működik.
Kívánatra prospektussal és bővebb felvilágosítással szolgál

l é
l é
§►

A'
. ,-CÍ*

a fürdcigazyatóság.

m

!
m
#
m
$
©
<§>
m

Tulipán-lemezek!
Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget hogy 

hazafias jótékony célra való árusításra következő lemeze
ket kaptam: s, ,« rH fCosults Ferencz:

Beszéd a magyar nőkhöz. 9 K. 
Fedák Sári: Tulipándal. 8 K. 

Rasskó Géza: Tulipándal. 8 K.
Ezen lemezek mind egyoldalúak. A n. ó. közönség 

szívós rendeléseit kérve, maradok kiváló tisztelettel:

S ch ille r  G y u la  órás és ékszerész
N y íreg y h á zá n .

m
%

$

©
m

m

mi
M e g h í v ó .

A nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
évi rendes közgyűléséi

s  f .  é v  á prilis  h ó  2 2 - é n  d é i e l ő t f  SS ó r a k o r  a városháza
tanácstermében fogja megtartatni, a melyre alapitó, pártoló ós működő 
tagok tisztelettel meghivatnak.

Nyíregyházán, 1906. óv április hó 10-én.
f i f t ó j e r s z k y  B é l a ,  elnök, H u m e n s z k y  F e r e n c z ,  h. titkár

Tárgysorozat:
1 . KJnöki megnyitó.
2. Jegy /'könyv liite lesitó  bizottság kiküldése. 
o. A  parancsnok évi jelentése.
4 A  számvizsgáló bizottság je le  ntése a saját száim izspáb -bizottséguiik s a város 

képviselet által már jóvá hagyott 1 ÍM 5 . é ' i  zárszámadás elóterjes lése és a íelm entvéni 
megadása.

b. Az 1907 évi költségelőirányzat m egállapítása.
*>. Szolgálati érmek kiosztása.
7. Előléptetések.
<s . A tisztikar lemondása.
9. A tisztikar megválasztása.
10. A közgyűlés berekesztése.

! &S 
i

i
I

TV

8
t )
■s)

A közelgő képviselő választásokra
M

1
m
i í

m

Kizárólag honi gyártmány, kifogástalan ! |  
minőségben — esőben ö:\sze nem folyó szí 
nek — a legolcsóbb árakban beszerezhetők : H

m
i:ö->

kereskedő czégnél. (Tester czukrászditvnl szemben.I

M r M/* Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mry r»  ̂jy '** <»'•'' ŝ íé; '»* •, ® *». »i *) ’iy't) <ríe •» * -

Kreisler Simon áruháza 
Nyíregyházán.

A közelgő költözködéshez 
ajánlom nagy választékú futó és 
szalon szőnyegeimet. Linóleu
mok. Gyökér szőnyegek pado
zatra. A legújabb csipke és 
szövet függönyök. Valódi ló
szőr matracok. Kasokmir és 
karton paplanok. Szalmazsákok 
stb. stb.

Czégemet a t. vásárló kö- 
zönség jóindulatába ajánlva, 
maradtam

Kreisler Simon.
".f •ií'® ̂  7® íA«> V*í> «4í> VTí” sAí «£» «í/®jf* JÍ- JjV, ^  J|Sr ^  ^  ^  -'iV J|S. Jf*

Választási zászlókat
a legj Hiányosabb árak mellett
a legrövidebb idő alatt szállít
TTngár Lipót áruháza

Nyíregyházán.

i  
I
i
i
fi)

iíirdetm ény.

á )

Értesiljük a közönséget, hogy n h ú sv é ti ünnepek al
kui mából, fo ly ó  hő i5. é s  16-án (vásárnál) és hétfőn) Nyír- 
eg y h á za  állomásunk és a S ó s tó -fü r d ő  között a kirándulni
szándékozók számára a következő

P
§

§
f§
I
f
é

i-|í

fognak közlekedni.
Nyíregyháza állomásról indul: Sóstó-fürdőre érkezik: 'ír1

reggel 6‘50 reggel 7-27
*í 8-Ű4 9-3 i

délelőtt 10-28 délelőtt 11-06
délután 12-12 délután 12-50

>» 202 D 2-41
19 ;í-4r> r> 4-24
n 5-21 este 6-02

este 7-16 y 7-55
Sósio-fürdöröl indul: Nyíregyháza állomásra érkezik:

■1 délelőtt 7-50 délelőtt 8-39
ff 9-47 10*25

i *» 11-28 délután 12*06’é délután 1-lü 1-50
i i w 2-59 » 3-37

i y> 4-40 Y) 5-20
este 6-34 este 7-14

; 8
w 8-30 ft 9-08

1 ¥ Ezen külön menetek a Máv. kitérő, Városháza, Vái
tér és

f
megáll. vagy

szálló utasjelentkezése esetén pedig még a következő helyeken áll m eg: 
Gőzfürdő, Károlyi-tér, Sárkány-u., Vrárosmajor, Tenis-pálya, Jósa-kut. 

Kelt Nyíregyháza, 1906, április 12.

Nyiregyházavidéki kisvasutak.
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kötvény
50°/o nyeremény- 

részesedés.

PORDRECHT
életbiztositó-társaság 

OORDRECHTBEN (Hollandia).
Engedélyezve az 1873. évi november 10-én 

’sz. a. kelt királyi dekrétummal.
Szabolcsmegyei tőügynökség:

Serényi Imre urnái Nyíregyháza.
V a su ti-u tc a  11. szám, aki ez intézetre vonat- 
kózó m in d e n n e m ű  felvilágosítással készséggel 

áll az érdeklődők rendelkezésére.
 ̂ j)ordrecht“ az egyedüli társaság, mely 

törvényesen kötelezte magát, hogy M a
gyarországi üzletének dijtartalékait magyar 

értékekben helyezi el. =  
Referenciák:

Magyar általános hitelbank. Pesti magy.
kereskedelmibank Budapesten.

Kedvező feltételek. Jutányos dijak.
Összehasonlító táblázat.

Élet- és Halálesetre szóié tőkebiztositás nyeremény-ré
szesedéssel.

\  biztosit' t* ‘'fszesr fizetendő 20 év múlva magának a biz- 
íositottnak v.izv előbb bekövetkezhető haláia ecetén azonnal
a kedvezményezettnek. Évi díj 10.000 k . bizt. tőke u tán .

ha a biztosított fél
A társaság neve

30 eves 35 éves 40 éves

Anker
Bécsi
Dordrecht
Duna
Első magyar
Kpuitable
Fonciére
Oenerali
Oermania
Oresham
Mutual
New-Vork
Phönix
Standard
Star
Viktor; i

460
478
457
í)(
465
485
498
474
506 
487 
406 
513 
540
507 
403 
504

70

80
40
30

40

10
4 0 ’

40

480
402
470
516
47.8
4b7
509
401
520
500
509
524
557
518
515
516

50

50
50
90

10

70
10

514
517
400
532
408
517
555
517
538
523
530 
543 
576
531 
520 
538

80

50

80

80

10
20

60

■ j  h  % - ■

Legjobb varrógépek
kaphatók: 

Herskovits Gyula
varrógép raktárában

(a gróf Schönbrun-féle sörraktár telkén)

Singer és mindenféle rend
szerű varrógépek házi szük
ségletre és ipari használatra.

ebi) M
kényelmes

r é s z le t f iz e té s r e !
F ió k ü z le t : K isíárdán, Beregszászon és M átészalkán.

i p f ' T T T T T T T T T T T T T
i f i  ü í i ^ .  «f» ff? rr? i f i i f i  i s i i t ;  i f i i t i i f i i t i i t ; ^

rr > an szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni,*v o / i • .
T5) hogv helyben, Kossuth-utca 19. szám alatt

I fehérnemű varrodát I
■H* líH-
$$ nyitottam. Elvállalok mindennemű férfi-, női-és gyermek fehérneműket,

menyasszonyi kelengyéket stb. Munkáim sikerére nézve garanczia az, f a
hogy már 2 éve. egy nagy vidéki városban, előkelő fehérnemű üzletben mint ^  
munkavezetőnő voltam alkalmazva, s igy a legmagasabb Ízlést — úgy szép-

7;) ség mint elegántiára nézve
J) tését is elvállalom. r t'
*1-

-  képes vagyok kielégíteni. Ing blousok készi- 

S/.ives pártfogásukat kéri

Szitásné Vass Ilona.

s*
) &

. 2 4

Q  Állandó raktár 
0  gyászkalapokban

o
ilcsvármeoe l t p p l l  i i  fi

A tavaszi újdonságok megérkeztek.

Selyem, szövet és 
mosó blousokban 

állandó nagy raktár

óm B

8 Selyem, szövet és 
mosó blousokban 

Q  állandó nagy raktár

L A J O S  u t ó d a .
Állandó raktár 

gyászkalapokban

Cözcséplőkészletek 2 ‘|a-töl 1 2 lóerőig, Benzinmotorok,
--------------------------------- S Z A L M A  P R É S E K  g ö z h a jtá s r  a.:

ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók
= =  A MAGYAR K1R. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK YEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL ■

------  BUDAPEST, V íc i-k ö ru t  32. ------
Á rje g y zé k e t és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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75 1906. sz. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz- | 
hírré teszi, hogy a tiszalöki kir. járásbíróság 
1906. évi Sp. 23] 1. és V. 42 2. 1906. számú 
végzése által Szűcs Ferencnó tiszalöki lakos 
végrehajtató javára, Bakos István és neje 
tiszalöki lakosok ellen 200 korona tőkekö
vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával bitóilag lefog
lalt és 690 koronára becsült 3 drb. fegyver, 
2 bórtáska, különféle házi bútorok, 1 drb. 
keleti fajú tehén, stb-böl álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1906. V. 46Í4. sz. 
kiküldő végzése folytán a helyszínén, vagyis 
Tiszalökön, alperesek] lakásán leendő esz
közlésére 1906. évi április hó 23-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitűzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen az 1881. év LX. t.-cz. 
107. és 108. §-ai értelmében a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul 
is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő iugóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshoz jogot 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéseiig alulirt kiküldöttnél vagy írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni a tör
vényes következmények terhe mellet el ne 
mulasszák. — Eddigi költség 56 korona 92 
fillér.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Tiszalökön, 1906. évi április hó 
5. napján.

Szüesy Béla,
kir. bir. végrehajtó.

Nyíregyháza város polgármesteri hivatala.

K. 4887 1906.

Hirdetmény.
A városi jéggyár t. évi május hó

napban ártézi kútvizböl jógtermelését 
kezdi meg.

A városi jéggyár a nagyközönség 
jégszükségletét előnyös árakon kívánja 
kielégíteni, miért is 12 kilogrammos jég- 
tömböket alábbi árakért bocsátja ren
delkezésre.

a) Naponkint átvéve és fizetve: 
egy tömb a jóggyárnál átvéve 20 fillér: 
egy tömb házhoz szállítva 24 fillér.

b) Egy hónapra történt rendelés ese
tén naponkint házhoz szállított l tömb 
jég 6 korona.

o) Az egész idényre (május 1-től 
szeptember 30-ig) házhoz szállítva 1 
tömb jég egy hónapra 4 kor. 80 fillér.

d) Nagyobb fogyasztók, kik egy hó
napra, vagy az egész idényre tesznek 
napi 5 tömb jégre megrendelést, tömb
jét 14 fillérjével kapják.

A müjég szállítására vonatkozó 
rendelések, valamint jégszekrények be
szerzésére vonatkozó feltételek a városi 
számvevői hivatalnál tehetők, illetve 
tudhatok meg.

Nyíregyháza, 1906. április 9-ón,
M ájerszky  Béla,

polgármester.

V
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Csak 12 koronáért küld szét utánvéttel az „Országos posztó- 
kiviteli áruház* Rottenbiller-utca 20. sz. a. egy férfi öltönyre 
elegendő három méter finom fekete, sötétkék, szürke és barna 
= = = = = =  gyapjúszövetet vagy kammgarnt. =====

TOROK a szerencse kovácsai
I-Í'íil Í! 1 i l í í  J11 ? * 'f ‘í f  11 az a szerenc*e, mely bankházunknak kedvez. Rövid H  

- o U l l l l l U U i a L a l l d U  idő alatt 25 millió koronánál több nyereményt fizet- *
tünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek között a két legnagyobb nyereményt, és pedig:

kétszer a nagy jutalmat, a 6 0 0 . 0 0 0  koronás főnyereményt.

a legnagyobb 4 0 0 . 0 0 0  koronás főnyereményt.

továbbá ö á I00.Ö00. 3 á 90.000. 2 á 80.000. 3 á 70.000. 3 á 60.000. 
több 50.000. 40.000, 30.000. 25.000. 20.000, 15.000 és ezeken kívül szám
talan 10,000. 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 koronás és egyéb nagy nye
reményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 18-ik uj magyar osztálysorsjátékban

1 2 5 . 0 0 0 sorsjegyre 6 2 . 5 0 0  pénznyeremény jut

és összesen 16 millió 457.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

L vvsnr* o üMift rn I h l f  So,< Penz széppe varáz8olÍa az életet! Talán meglepi a
l l fMb fa HHVtí  íll.l, íerJ a felesénéi vagy az asszony az urát a neve mel-
U tü O  W U V I V  m o n o u l !  ig.f áUó scrsjogy megvétele áltál egy fönyeremény-

----- " nyel. A veletten nagy szerepet játszik az eletben és
g 7 Ü Ti L  'ri f i  C ü  0 7 Q ü l  A f  1 Könnyen meglehet, hogy éppen egy szerencsés véletlen0^ 01 v  li 1/ O V O u  Cl ill U l  « folytán a neve melletti szamot eltalálta, melyre egy

nagy nyeremény jut.

Adam Acíéí 404C Dezső, Erzsébet 6411 Iván, Jolán 12305 Ottó. Melánia 20441
áiloláí. Agns., 6314 Ede, Eszter 9S6S lakab, lóm 20284 Ödön, Barczisz 20989
Adolf, Ásol*. '.Ml Elek, Etel 19821 lános, ludith 20983 Pál, Neszti 24236
Ágoston. Amálu 1916*2 Elemér, Flóra 20580 Jenő. Juliska 24203 Péter. Olga 24277
Aiadár. Anria 2044c Emil. Franciska 22032 József, Karolin 24265 Pista, Paula 28876
Albert, Auatolia 21619 Endre, Frida 24252 Kálmán, Katinka 28874 Bicbard, Pelagie 8271.5
Allréd, Apollónia 242 le Ernő. Genovéva 24363 Károly, Katalin 29634 Bobért Petronella 35640
Aüos, Aranka 24285 Ferenc, Gerirnd 29633 Kornél, Klára 35318 Eudolf, Piroska 37411
Ambrus Berta 2S881 Frigyes,Gabriella 34938 Kristóf. Xloiild 36825 Salamon, Regina 381(44
András. Blanka 34852 FiiiÖp, Gizella 36779 Lajos. Kornélia 38138 Samu. Rózsika 38238
Antal. Borbála 864-5 I Gábor, Hedvig 38118 László. Krisztina 38226 Sándor. Rozália 41921
Arnold. Bariska 37424 Gásoár, Gsléua 38173 Leó. Kunigunda 41919 Simon. Sári 83891
Árpád. Betti 38169 Gergely. Henriett 41795 Lipst. Laura 64204 Tamás, Sarolta 84769
Artiiur. Bella 41704 3$sá, Hermina 51398 Lőrinc. Lenke 84738 Tibor. Szeréna S6T-49
Aurél, Brigitta 41038 Gusztáv, Hilda 84702 manó. Leónia 86914 T hamér. Theodoria 92773
Attila. Cecília 84309 György, Ibolyka 84780 Márkus, Lidin 99370 Tivadar, Terez 123.i03
Balazs, tioraeli’ Gyaia, Iduska 89219 Márton, Lina 101939 Tóbiás, Terns 123 x-4
Bálint, Dara 86965 Henrik, ilona 101914 Mátyás. Ludmilla 123502 Vendel, Valéria 123-598
Barrsbás, Dorottya 101404 Uermann, Ilma 123501 Mihály, Lnjza 123.507 Viktor, Veronika >-:k. a
Béla, Cecília 106999 Hugó, Ilka 123506 Miklós, Magdolna 123519 Vilmos. Viktória i-3->2o
Benedek Eufemia 123505 Ignác, Irén 123546 Miksa, Malvin 123514 Vince, Vilma 123518
Bernái. Emma 123509 Illés, Irma, 123510 flór, Margit 123515 Zoltán, Zsófia 12(521
Dániel. Erneszlin 123513 Imre. Izabella 123511 Sándor, Mária 5483 Ztigntond, Zsuzsanna 123522
Dávid, Éva 123517 István, lanka 3512 Orbán. Marilla 8826 r s
Dénes, Evelin 5637 Izidor. Manna 8602 Oszkár, Maliid 12314 ■ M

9 e s e t l e g  1 . 0 0 0 . 0 0 0  k oron a .
továbbá 1 jutalom 60O.OOO, 1 nyeremény 400.000, 1 á 200.000. 2 á ÍOO.OOO. 2 á 
00 000. 2 á 80 000, 2 á 70.000, 2 á 00.000. 1 á 50.000, 3 á 40 000, 3 á 30.000, 
6 á 25.000,9 á 20.000, 13 á 15.000. 44 á 10.000. korona és még sok egyéb nyereménv.

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
Vb eredeti sorsjegy frt .75, vagy K. 1.50;1 4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy 3 korona.
V2  „  ,, ,, 3 . , ,, 5, 6 . , t 1 ,, ,, 6 . „  1 2  „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hi
vatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, 
de legkésőbb

f .  é v i  á p r i l i s  Ix  ó  2  2 . - Í  g
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak.

TOROK A. és Tsa
Sürgönyeim : 

Törökók, Budapest.
bankháza, BUDAPESTEN. Sürgönyeim : 

T örökék, Budapest.

H azank l e g n a g y o b b  osztalysorsjáték  üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték-iizietei:

Központ: Teréz-körut 46 a.
í. fiók: Váci-korút 4a. II. fiók: Muzeum-körut Ha.
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% Visszaérkezve párisi bevásárlási 
áj u tá n iró l, van szerencsém tudatni, hogy 
|  a legújabb ■ -  -  ■

|  Párisitavaszi újdonságok
I  női angol costum és ruhaszövetek blous, 
§ és pongyola kelme és delin különleges- 
|  ség ek , blous és ruha selymek legdivato-
| |  Sabb kivitelben,
|  kész női fehérnemű, női ingek, kön- 
I  tösök. hímzett és csipkeszoknyák stb, már
'%  megérkeztek és rendkívül gazdag vá- 
íi lasztékban kaphatók.

Ü!ík<

Menyasszonyi kelengyék.
Szőnyeg függöny raktár.

Ungár Lipót
női divat és fehérnemű áruháza 

Nyíregyháza.
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Iszakosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
eary próbát a Cozaporból. Kávé, tea, étel vagy 

■ meszes italban egyformán adható az Ivó tudta
nélkül.

A Cozapor többet ér, m int a  világ minden szóbeszéde 
a tartózkodásról, mert a csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly csendesen és biztosan 
hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tud ta  nélkül adhatja és az illető m égesak nem is 
sejti mi okozta javulását.

Coza a családok ezreit békite tíe  ki ismét, sok sok 
ezer tértit a szégyen és becstelenségtől m egm entett, kik 
később józan polgárok és ügyes üzletem berek le ttek . T em ér
dek fiatalem bert a jó  ú tra  és szerencséjéhez seg .te tt és sok 
embernek életét számos évvel m eghosszabbította.1

Az in tézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak 
kik kívánják, egy próba adagot és egy köszönő írásokkal telt 
könyvet dij és költségm entesen küld, hogy így bárki is meg- 

gyuzoiíl'.^ssen biztos hatásáról. K ezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

Képviselőink, kik szerünket raktáron tartják  és akik bárkinek dijme- 
tesc-n egy könyvet adnak a következők : N agy  K á lm án  gvógvszerész úr.

Mi.-.úan kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyíregyházán kívül lakók 
egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PRÓBA 137. sz.
v ki őzen Fzelvényl é s  kü ldje m ég

nia az intéz tnek.
Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 flllér-1

COZA IXSTITUTE 
(Dept. 137). 

ti’2, Chancery Lnne, 
London, ANGLIA.
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1 GUTTMANN HENRIK
= divatáru ü zlete  =rAi

U
a
rAg  ̂an szerencsém a mélyen tisztelt vevői m- 
§ Jpel közölni, hogy a tavaszi posztók úri 
H öltönyökre nagymennyiségben a legújabb 
H mintájú és legjobb minőségben megér
ik keztek melynek megtekintésére tisztelt

vevőimet meghívom.
Kiváló tisztelettől

Guttmann Henrik.

U o  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve- 
l l l l  lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o  o

13

:

%
U n  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 2  

^ . A lii tenni o o o o o o o o o o o o o o o  2
k?  ’ U n  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- £

A id  mely más nyomtatványt akar készíttetni m
Z . T T Z
\  U n  bármilyen könyvet beszerezni J

4> aAŰ akaró  o o o o o o o o o o  2
%  %  TT •

\  4 > -V v fc  V . U n  hírlapokra, vagy folyóira- •
* % /  *AU tokra van szüksége o o A

-

w

i

SÍRKÖVEK i
mindenféle alakban és nagyságban ^

le g o lc só b b  árak •
mellett kaphatók : S

FOHRER ZSIGMOND FIAINÁL •
N y íreg y h á zá n , a

V á r m e g y e h á z - u t c z a  5 - ö d ik  s z á m .  ^

H t — 8 M M M IM M
r“7TTTf

|  =  KÜ LÖ NLEGESSÉGI ____
mindennemű gazdaság i gépek,
m űszaki c ik k e k  és m alom 
beren dezések  előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók = = = ^ =  :

^ ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- 
fij teleket is elvállal.
£ Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren, 
ff Fióküzlet: Mátészalkán.N

a

Eladó
l i  és széna.
Jó minőségű 

himeskerti bor 
és a bujtos- 
kertlien egy 
boglya széna 

mázsaszámra is

eladó.
A vevő for

duljon

Í j á n  Ferenc
üvegkereskedöhöz.

t™% CLAYTON & S H U TT LE WO RT H
V ó o z i 'J c ö rú t  OíJ,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobü és gőzcséplőgépek,
szalmakaralozók, jargány-csáplőgépak, lóhere-csóplők, 

tisztitó-rosték, konkolyozók, kaszáló- és aratógápek, 
szénagyüjtök, boronák, sori/atögópek, Plenet jr. 

kaoálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetem es 

aczól-ekék, 2 - és 3-vasu ekék és minden- 
egyéb gazdasági gépek.

HP

Képviselet: Májerszky Barnabás gépgyárosnál
Nyíregyházán.
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*3| Führer Zsigmond fia i
01 N y íre g y h á z á n :
J  a Hazai Aszfaltipar Vállalat, Szabolcs
u l
léi megyei kizárólagos képviselői.
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| |  Ajánlják négyszögletes, sajtolt aszfalt
ig lapjaikat burkolási czélokra, melyekből 

állandó nagy raktárt tartanak. — Elválni
sp-'-í

i lalják udvarok, raktárak, folyosók, kony
hák, kamarák, kapualjak

1 W  aszfa ltozását
pinezék és helyiségek szárazzá tételét

<■*; :

| |  valódi és tiszta belföldi aszfalt anyaggal.

m#Si

m
|é |
iá;

Felvilágosítások, költségvetések, minták ingyen 
és bérmentve.

4 - j

ii
■jl

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Hoffherr és Schrantz i

bizományi raktára 5C

M Á N  D L  E M I L l
szénraktárában £$J f

Nyíregyháza, Széchényi-tér S. ^

Ajánlja új Viktória sor- g  
vető és legjobb műtrágya- g 
szóró gépeit váltó kere- x

kék nélkül, §
répa, szecskavágóit és göz- 

cséplő gépeit.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X  ~

X  s

Megérkeztek!
a  l e g ú j a b b  f é r f i  r u h a - s z ö v e t e k .

(óriási választék valódi angol, brassói 
zsolnai és radványi gyapjú szövetekben!

Különösen nagy súlyt fektetetek a hazai gyárt
mányú szövetekre, melyekből óriási választékot tartok 
minden minőségben.

l m  raktár bü cosíüinöRre F i  c le ü to li .
Üzletemet szolid alapon vezetve, abban a kel

lemes helyzetben vagyok, hogy a legkényesebb igé
nyeket is könnyen kielégíthetem.

A n. é. vevöközönség nagybecsű pártfogását 
kérve és magamat ajánlva vagyok

tisztelettel
PK  KI S Z  B E R T A L A N .

Korona szálloda épületben.

astr
aWFr  A m i i  ifik l e l l e  a szép arcijör.

minden hölgynek módjában áll ezt megszerezni
a  K  < -« ]»  HS SS; B> H - : « k á - f é le

M A R C I T C R E M
csodás hatású arckenőcs használata által.

e e O í l l D  ogy lel!«tkivül tinóm, kellemes síkosságé, 
m d r g i l  Ü l t J Í I iC  gyorsan tois/.ivődó, kedves illatú vegyszer, 

ír.olv inár az első kísérlet alatt mintegv behi/.ek'i m agát; a bőrnek rögtön 
kellemes pulin bársonyszerii tapintatot ad, 10 —20 nap alatt t'-ljesen á ta la 
kítja a  bő.t, nyomtalanul eltüntet szeplőt, mnjfnltnt és mindennemű bőr- 
tisz.íátlanságot

E lőn yős tu la jd on sága  ezen erőmnek, bogé a bőrt nem te-zi 
zsíros tapintatává, fényessé, mint más kenőcs, sőt ellenkezőleg, annak fé 
nyét, mint a púder elveszi, minél fogva nappal is alkalmazli itéi. A leírt 
táplálja, mitől az gyerm ekded üdeséget, teltséget, bársonyszerii puhaságot 
és kellemes tapintato t nyer.

Leglényegesebb előnye, hogy h ig a n y t, ó lm ot nem  tartalm az 
és így teljesen ártalm atlan
Ára e g y  n a g y té g e ly n e k  2 korona, k is té g e ly n e k  1 korona-
Margit-s/.appaii <0 Ilii. Marg 1-puder 1 kor. 20 ül lér. Margit-fog- 

pép 1 kor. Arcvi/. 1 kor.

Készíti: FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész, ARADON.

6 koronás ren d e lések  b érm en tve k ü ld etn ek .
K apható N y íreg y h á zá n  : K orán yi Im re, M arton J ó zse f, Dr. 

Szopkó D ezső , Török G yula  gyógy szeitáraiban.
(15. 5 -1 .)

m m m m m m m m e m m m

Fiuk, leánykák
m•>3

i
££ részére csinos jocké sapka, szalma-kalap, teliér pi<|ué és színes ruhácskák, 
£jí) lüster és cblott kötények, gallérkák, finom, divatos télharisnyák, czipők, nap
olj 6s eső ernyők. Továbbá ing, gallér, nyakkendő, jó minőségű női és férfi 
| |  harisnya, házi czipők, glassó és ezérna keztyük, csinos kézi táskák, minden
ig) féle bőröndök.— Teljes konyha-felszerelések, csinos szoba-diszek, stb. stb.

| |  Húsvéti fecskendők, liimesek, parfümök.
§  A z általánosan ismert jó árut legolcsóbb árban az

1 E l s ő  N y í r e g y h á z i  B a z á r b a n
8

Kérjen csak S e l le  &  K a r y ’s

kérném beszerezni!
Iskola-u, 1. sz. flibjáii Sámuel fűszerkereskedése előtt.

legjobb tisztítószert mindenféle sárga és fekete 
cipőhöz. Különösen ajánlható Boxcalfc-, Oscaria-. 

Chevraux- és Lack cipőknek. Bécs, Xll/I.

Varosház-tép 1. sz. alatt
e g y  2 — 3 l ó m  való, pléhvel fe d e tt

(éf,
O Q m m

kocsi-sziimel, esetleg egy kis la
kással azonnal kiadó.

NYOMATOTT P1RINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.

U
tán

zások
tól óvakodjunk !
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