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Pünkösdre.
Közéletünk Szentlelke, ünnepi áhítat

tal üdvözlünk 1
A mi életünk meddő, gomlteljes volt 

addig, inig te megváltásnak szentlelke fel 
néni szabadítottál a megpróbáltatások gyöt
relmei közül.

Nemzet soha olyan kínos megpró
báltatásokat nem élt, mint akkor mi, 
amidőn szabadságunk tetszhalott álomra 
volt kárhoztatva.

Elmúlt. Feledés rá. A nemzet ma 
boldog, mert vágyai teljesültek akkor, 
amidőn a nemzet leghőbb óhajtása kifeje
zésre talált. A nemzet él. szabadon léleg
zik. mint amaz első gyülekezet, mely a 
kettős tüzes nyelveket latta. — A nemzet 
élete, gondolkodása felpezsdült, újra éledt, 
mert a szabadság, a nemzeti önálló gon
dolkodás és cselekvés föltételei a zsarnoki 
kény súlya alól felszabadultak.

Elünk, reménynyel vagyunk telve 
ama boldogító hit altat, hogy e szabad
ságra termett nemzet felszabadult nyűgei
től és szabadon gyakorolja nemzeti létének 
legbiztosabb feltételeit. Megifjult a nemzet, 
mint akkor volt. amidőn ellenállást nem 
ismert arra nézve, hogy szabadságának 
előnyeit érvényre juttassa.

Ma teljes a mi ünnepi örömünk, mint 
ama első gyülekezeté, mely a kettős tüzes 
nyelveket álmélkodással fogadta. Üdvözöl
jük a pünkösdi szentleiket, mint szabad- 

! ságunk szószólóját. Szabadok, boldogok 
vagyunk, mert jogos reményeink teljesül
tek. A nemzet saját lábán jár, saját eszé
vel gondolkodik és maga elé varázsolja 

j ama jövőt, amely a független, önálló ma
gyar nemzet jövőjét tükrözi vissza.

Az első pünkösdi lélek, lerakta alap
ját azon egyháznak, mely kutforrása lett 
minden fejlődése. A fejlődésnek szülte azon 
szabadságot, mely éltetője a nemzeti élet
nek. E nélkül a nemzet nem ismerné azon 

j összekötő kapcsot, mely képessé teszi a 
nemzetet közös és előnyös cselekmények 

; elkövetésére. A pünkösdi lélek testvéri, 
í rokoni érzelmeket támaszt azoknál, akik 

egy hazának gyermekei. Ez az érzelem 
hat mindnyájunkat akkor át, amidőn 
ünnepiünk, amidőn nemzetünk jövőjéről 
szó van.

A pünkösdi lélek bátrakká, bölcsekké 
tette azon egyszerű embereket, akiknek 
ismeretköre a hívesig terjedt. — A mai 
emberek, a mai hazafiak különösebben 
érzik a pünkösdi lélek hatását. Meg va
gyunk telve szentsekkel és hazafi- 
saggal. — Olyan jelenetek ismétlődnek, 
aminőkről fogalmunk sem volt ezelőtt.

Tények igazolják, hogy nemzetünk a cse
lekvés utján halad.

Jövőnk kecsegtet. A sziveink felé tű
zött honfiúi jelvény virul. A mai pünkösd 
fenséges dísze a tulipán. Ily boldogan csak 
azon hívők ünnepeltek, akik legelőször lát
ták az ígéretnek beteljesülését. A hívók 
az ígéretnek, mi reményünk teljesülését 
láttuk.

Virulj honszerelmünk kedves jelvénye. 
Virulj szép tulipán, hogy a te jegyedben 
valósuljon meg minden közjóra irány uló 
vágyunk. Minden szív. mely felett virulsz, 
ismerje feladatának a közjó munkálását, 
hogy e hazában legyen mielőbb örven
detes pünkösdje a tudománynak, a keres
kedelem, ipar és földmivelésnek. A jólét 
tegye képessé a nemzetet mindannak pót
lására, amit akkor mulasztott, amikor tett
erejét az önkény terhe zsibbasztotta.

Midőn látni véljük amaz első tüzes 
nyelveket, melyek szólásra képesítették 
az előzőleg még egyszerű embereket; 
tanuljunk meg mi is úgy beszélni, hogy 
egymást megértsük. Midőn hallani véljük 
a zugó szélnek zendülését, legyen óhaj
tásunk, hogy az égnek hatalmas lehelete 
söpörjön el minden szemetet haladásunk 
átjárói. Az egymást megértő honleányok 
és hazafiak csodaerővel képesek munkálni

T Á R C A .

Bíró Lajosról.
— A „Szabolcs- eredeti tárcája. —

Irta : K ú t o n .

Biró Lajos elbeszélő. Se nem filozófus, 
se nem sociologus, se nem moralista. Mind
ezen vonások nem hiányzanak ugyan tehet
ségéből, de amikor az iró lép föl, akkor az 
esak elbeszélő marad. Nem akar társadalmi 
problémákat megfejteni, nem akar erkölcsi 
^érdéseket megoldani és nem akar példáza- 
okkal szolgálni a felöl, hogy miként éljünk 

erkölcsösen és becsületesen. Az ó emberei 
nem megtestesült erkölcsi tételek és nem 
kérdőjelekké görbült társadalmi problémák. 
Elő alakok azok, akikben vér és hús van. 
Meg szív. indulatos, szenvedelmes, lázongó, 
akaratos, fékezhetetlen, rajongó, korlátozha
tván, hevesen dobogó szív. Ezek az embe- 
■"ok nem szabatosak, nem kimértek, nincsenek 

beburkolva bölcselkedósi és szociálpolitikai 
kópenyegekbe, hanem szabadon, korlát nél
kül, a maguk akaratuk szerint mozognak és 
eselekesznek.

Biró Lajos elbeszélő, aki nem bölcs és 
értékes gondolatokat akar elmondani, hanem 
aki látja az életet, látja az embereket. A szi
vek, az érzések Írója ö : elbeszélő, aki nem 
azért mond el valamit, hogy oktasson, hanem 
hogy gyönyörködtessen. — Biró Lajos nem 
akadémikus szellem, hanem szépiró, csupán 
szépiró. Szépen és hűen rajzolja meg embe
reit. Az ő alakjaiban van élet, van erő, van 
gyöngeség, van lélek és van baromi állati- 
ság. MerÜ emberek. Az elbeszélő tehetsége 
és érzéke kell, ahoz, hogy embereket igy 
tudjon rajzolni. Es az elbeszélőnek ez a tulaj
donsága, ez a tehetsége, ez a művészete 
pedig egyre tünnik az irodalomban. Boccacció 
elbeszéléseket irt. Ragyogó, csillogó, változó 
emberi történeteket. — Aztán elbeszéléseket 
írtak valamikor a franciák. De jött az északi 
gondolkodás, bölcselkedés. Jött a filozófus. 
A súlyos, az erős, a tartalmas, a mólyenjáró, 
a nehézkes bölcselet. Meghódította a drámát, 
a regényt és végül az elbeszélést is. A drá
mában és a regényben, ahol a mü nagysága 
megengedi és meg is követeli a mélységet, 
a filozófus, a szociológus, a moralista kibon
takozhat. De az elbeszélő, a mesélő novella 
az csak a cselekményé, a történeté maradhat.

Biró Lajos megértette ezt, mert a tehet
sége valósággal rákényszeríti erre a szép mü

fajra. És Biró Lajos visszatért Boccaccióhoz, 
a novellához.

* **
Most jelent meg Biró Lajosnak legújabb 

könyve. A cime : „Harmincz novella.“ A cim 
maga is mutatja a célt, az irányt, az iró föl
fogását. Novellák ezek és semmi egyebek. 
Történetek ezek a férfiről, aki úgy akar meg
házasodni, hogy továbbra is szeretője marad 
a színésznőjének, de akinek a lelkiismerete 
megsemmisíti a számítást; a kis olasz szabó 
legényről, aki beleszeret a milliomos leányba 
és kalauzolja az illatos Farmo utcáin, mig 
szerelmes tekintet helyett tiz lira borravalót 
nem kap; az élet ifjú, szőke királyáról, aki 
szánalomból csábítja el a lányokat, mert úgy 
véli, hogy a szerető hűtlensége nem olyan 
fájdalmas, mintha az, akit szeretünk, nem 
törődik velünk ; a kamarás szolgabiróról, aki 
öngyilkos lesz, mórt a menyasszonya egy 
pillanatig nem látott urnák; a zsidó doktorról, 
aki nem tud istentagadó lenni, mert egy sze
gény haldokló vén asszony neki gyónt meg 
valamikor és a haldokló cserepes ajkán ott 
látta a megkönnyebbülés mosolyát; Ibolyá
ról, aki kankan táncosnő volt az orfeumban, 
de rokonai urilánynyá akarják nevelni, be is 
állít sima hajjal, fehér ruhában az ártatlan

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

Eisler Károly,
(Telefonszám: 1141

női, férfi-ezipő-, rövid- és divatáru üzletébe 
Nyíregyházán.

Lapunk w v s  szánionként Kiss ÍT  Élűm* tőzsdéjében és Hlrtehler Mórnál kapható. Mai számunk 10 oldalra terjed.
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e minden hibájáért megszenvedi, jobb 
sorsra érdemes nemzet boldogságát.

Jöjj tehát áldott Szentlélek és taníts 
meg minket erőseknek, bátraknak lenni, 
hogy tántorithatlan buzgalommal, legyőz- 
hetlen kitartással dolgozzunk egy viruló, 
nagy Magyarország kiépítésén. Jer és ta
níts meg minket ama látnoki jóslatban 
való hivésre: Magyarország nem volt, 
hanem lesz!

Ka bízunk, dolgozunt, egymást meg
értjük. akkor a sziveink felé imént plán
tált tulipán erősbödni, gyümölcsözni fog. 
Ez kell nekünk, erre van szükségünk, 
hogy e hazának minden fia és leánya 
részesévé legyen a nemzet boldogságának.

Jöjj pünkösdnek Szentlelke, oltsd be 
szivünkbe a hitet és honszerelmet, mely 
két nemtő megóv bennünket minden meg
próbáltatástól.

Közéletünk Szentlelke, ha alászállsz 
e pünkösdkor, ne hagyj el minket soha! 
Légy velünk és támogass, amidőn édes 
Hazánkért komoly munkához fogtunk!

Emierálás — befelé . . .
(K.) Aki megtudja figyelni a politikai 

változások minden fordulatát, sajátságosán 
szomorú szimptomátoinat észlelhet mostan
ság. A politikai nemzetnek az a része, 
mely még nem régen döntő sulylyal in
tézte az ország sorsát, hirtelen és minden 
átmenet nélkül a szó szoros értelmében 
eltűnt. Láthatatlanná lett. Megbújt múltjá
nak emlékei mögé, mint a medrétvesztett 
folyó, amelynek folyása váratlanul sziklák 
és hegy óriások alá szakad és ott folyik 
tovább észrevétlenül.

A nemzetnek ez a része egyszerűen 
— emigrált. Ez a befelé való emigrálás 
következményeiben épen olyan végzetes, 
mint mikor a hontalan bujdosók idegen 
tőidre emigráltak. A nemzettől való elsza
kadásnak sokféle lehet a formája, a lényege 
mindig egyformán tragikus. Élhet valaki 
bent az ország kellő közepében és a nem
zettől mégis olyan messzire eshet, mintha

óceánok választanák el tőle. Ha a nemzet 
nem vállalja az érzéseit, a hitét, a munká
ját. Ha azok, akiket a szerencse, vagy a 
politikai kényszerűség hegyóriásoknak da
gasztott a folyók fölé, amely most szemnek 
láttára láthatatlan utakon kénytelen uj 
medret ásni magának.

Mi okozta ezt az uj emigrációt? Vájjon j 
természetes folyamat-e vagy mesterséges j 
robbanás, amely ok nélkül és oktalanul 
szakított el a nemzet testéből nemes és 
hasznos részeket ? ?! j

A nemzet többséget adott a függet
lenségi pártnak. Ez magában véve nem 
egyéb, mint a politikai váltógazdaság ter
mészetes diadala. A pártoknak ez a szerep
cseréje szükséges és kívánatos. A politikai 
váltógazdaság eszméjét kevesen propogál- 
tak oly kitartóan és követelőén, mint mi, 
akik levontuk az utolsó konzekvenciát is 
és a függetlenségi pártnak gúzsbakötését 
perhorreskálván. annak valóságos és fönn
tartás né'kiil való kormányrajutását sür
gettük.

Ha maga a többségre jutott párt is 
igy értelmezte volna a nemzet bizalmából 
reá hárult kötelességeket, akkor szándé
kában és törekvéseiben csak a megátal
kodott cinizmus akadályozhatta volna meg.

A függetlenségi párt politikai tényező 
lehetne, de a biró szerepére vágyakozott, 
ítélkezett és Ítélete bizony kemény volt. 
Es ezzel a politikai váltógazdaság eszmé
jét bizony kissé meghamisította . . .

Ha a parlamenti pártok váltakoznak, 
az annyit jelent, hogy a régi kisebbségi 
párt többségre jutván, helyet cserél a régi 
többségi párttal. Csak helyet cserél a két 
párt. de az erősebb nem pusztítja el a 
gyöngébbet. Az uj többségi párt kormá
nyoz, mint ezelőtt a régi és a többségből 
kisebbséggé olvadt uj párt ellenzéket csinál, 
mint ezelőtt a régi kisebbségi párt.

A politikában is van nehézkedési tör
vény és a pártok természetszerű elhelyez
kedése csakis ezen törvény alapján sza- ! 
bályozható.

Ámde a régi függetlenségi párt mit- 
sem akar tudni a szerepcseréről. A régi

kormárypárt erre egyszerűen menekül . . .  
Emigrál befelé . . . Elszakítja magát a 
politikai nemzettől. Lemondott arról a 
természetes jogáról, hogy politizáljon és 

I csupán polgári jogainak szigorú gyakor
lásával bizonyítja, hogy megél, de elbújt 
múltjának emlékei mögé és láthatatlan 
éietet ül, mint az alagútba szakadt hegyi 
folyó. íme, igy vannak most a régi sza
badelvűek. Bizony olyanok ők most. mint 
a hontalanok. Hová tartoznak? Kihez tar
toznak? A kormányhoz nem csatlakozhat
nak. mert Wekerlének nincsen pártja. 
Kossuthhoz nem csatlakozhatnak, mert a 
függetlenségi párt nem veszi be a „be
tolakodókat/* Hát most sehova sem tar
toznak. Pedig hát van köztük sok jó ha
zafi. sok művelt elme, sok inteligens 
munkaerő. Vannak közöttük sokan, akik 
régen a vezetésben voltak és amilyen al
kalmasak voltak akkor, olyan hasznosak 
lehetnének most a közös munkában köz
rendi sorban. Akik régen emeltyűk voltak 
miért ne lehetnének most egyszerű rugók, 
amikor kiáltó szerepre úgysem vágya
koznak ? ! . . .

Vagy talán sokan vagyunk magyarok 
és könnyen nélkülözhetünk ezreket a job
bakból is? ! . . .

A Sóstó kiépítéséhez.
Midőn dr. Kovács Miklós ügyvéd urnák 

a Sóstó kiépítésére vonatkozó s e lap 20-ik 
számában megjelent cikkét olvastam, azt hit
tem, hogy akad városunkban olyan tollforgató 
ember, aki a felvetett kérdés s a kérdés ki
vitele módozatainak megvilágítására nézve 
nyilatkozni fog. Eme feltevésemben csalód
tam. Hogy a cikkíró ügyvéd ur a hallgatást 
beleegyezésnek ne tekintse, vállalkozom arra, 
miszerint e kérdéssel én is behatóbban fog
lalkozzam. Ezt nemcsak városom jól felfogott 
érdekében, de azért is teszem, mert említett 
cikkíró ur kilátásba helyezte, hogy a kéte
lyek eloszlatására vállalkozik.

Ma már minden helyesen gondolkodó 
ember belátja, hogy a Sóstó mostani állapo
tában fenn nem tartható. Vannak azonban 
Pató Pálok is, akik azt jegyzik meg a ha- 
laszthatlan építkezésre, hogy ráérünk arra 
még. Vannak, akik szeretnének egy csinos,

*-------------------------------------------------
fehér galambcsoportba és tényleg szelíd és 
ábrándos lesz addig, mig egy bálban talál
kozik egy régi orfeumi ismerősével, pezsgőt 
iszik és — ott a sziszegő társaság elöttj a 
főhercegnő előtt kékvókot táncol, veszi a 
köpenyét és megindul az orfeum felé; a 
festőről, aki szerelmes egy tiszta leányba, 
de mert érzi, amikor becsületesen belenéz a 
leikébe, hogy az örök kötelezettség nagy 
fékjét nem tudja rátenni indulataira, hát el
hagyja a leányt; Gál Simon püspökről, aki 
Geiger Simi volt, akit gazdag rokonai nem 
segítettek és akiből a beigtatása percében 
kiüt az egykori zsidó fiú gyilkos gúnyolódása 
és oda rikoltja rokonainak : De piszkos banda 
vagytok! . . . stb. stb.

Történetek ezek emberekről, akik élnek, 
férfiakról és asszonyokról, érző, szerelmes, 
fájdalmas és vágyakozó szivekről, amelyek 
dobognak és szenvednek. Történetek ezek 
az életről, amely durva, kiszámíthatatlan, 
kíméletlen. Elbeszélések ezek, melyek tele 
vannak az élet vad forrongásaival, a zajos, 
fáradtságtól kábult küzdelemmel. Történetek 
ezek, amelyek feltárják az emberi lélek , 
bensőjét, amelyek elénk állítják a benső !

embert a maga leplezetlenségében, a maga ; 
festéktelen, öltözetlen valóságában.

Biró Lajos letépi az emberekről az ál
arcot, leszakítja róluk a ruházatot és mezte
lenül mutatja a szivüket.

Ilyen az a harmincz novella, amit egy
másután mond el Biró Lajos. — Elbeszélés, 
egyszerű, keresetlen, mesterkéletlen elbe
szélés. . . . * **

Azt mondják, hogy Biró Lajos uj irányt 
szab és uj csapáson jár és ez igaz. Biró Lajos 
egyéniség. Nem — utánozhat senkit és nem 
is akar senkit sem utánozni. Talán nem is 
tudna, mert ö novellista, amilyen ma kevés 
van az országban és ezek is valamennyien 
újak és egyéniségek. Mert irodalmi iskolájuk 
nincsen.

Vannak egyéniségek, akiknek minden 
szavuk, minden gondolatuk uj, mert a maguk 
felfogása, a maguk tehetsége és látásmódja 
szerint gondolkodnak és Írnak. Aztán vannak 
másolók, akik akként követik az eredeti te
hetségeket, mint ahogy a vezérürü után megv 
a falka. Ezek az irodalomnak a gépmunkásai. 
Ezek a gipszöntők, akik a Rodin szobrokat is

pompásan tudják másolni. Ezek ellesik a ki
fejezésmódokat, a gondolatokat, a meséket, 
aztán ügyesen átalakítják. Biró Lajos nem 
ebből a fajtából való. — O a magáét adja. 
A maga módján lát, a maga szavával beszél. 
Az az egyéni művészet, ami már nem mes
terség, nem irodalmi ipar, nem szabatos min
ták után való kullogás, hanem ami már 
tökéletes, nemes, megbecsülendő, értékes és 
becsületes művészet.

Biró Lajos ilyen művésze az írásnak. 
Az ö harmincz novellája nem azt jelenti, 
hogy megint egy uj könyv jelent meg, ha
nem hogy uj ember tűnt tel, akiben nemcsak 
nyeresége van az irodalomnak, de a jöven
dőben talán dicsősége is.

* **
Lehetne még a könyvhöz egyéb meg

jegyzéseket is fűzni. De ezt máskorra hagy
juk. Mert lesz még alkalmunk erre. — Biró 
Lajos nem az az iró, aki irodalmi pálya vé
gén áll. Most van indulófélben. Mint ahogy 
a felkelő nap elöreveti sugarait, olyan fény
hasábok ezek az elbeszélések Biró Lajos 
tehetségéből. Magát a káprázatos jövendőt 
szeretettel várjuk !

nagy választékban kaphatók
Kohn Ignátz

női-, férfi divat és rövidáru üzletében. (Városház palota).
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kényelmes, a fejlett igényeknek megfelelő 
fürdőt látni, de a város megterhelése nélkül, 
ucry azonban, hogy a közpénztár mégsem es- 
í-ek el a mostani, esetleg a kilátásba helye
zett magasabb jövedelemtől.

Ilyen körülmények mellett igazán szük
séges, hogy a Sóstó kiépítésének ügye reszre- 
hajiatlan megvitatás tárgyát képezze. Nem 
azt akarom én ezzel mondani, hogy érdek
lődés nélkül vannak a Sóstó ügye és a dr. 
Kovács Miklós ur által felvetett kiviteli mó
dozat iránt. Épen az a baj, hogy avatottak 
és nem avatottak annyira érdeklődnek, hogy 
az érdeklődés csomója egeret szülhet.

Ha az ember elolvassa a dr. Kovács 
Miklós ur közleményét, első tekintetre nem 
tartja azt a városra nézve hátrányosnak. Cél 
u g y a n i s ,  hogy' legyen fürdőnk a megterhelt 
város ujabbi megterhelése nélkül. Ez tetsze
tős kijelentés sokak előtt. 11a azonban a cikk
ben lefektetett adatokkal tüzetesebben fog
lalkozunk, önként merül fel a kérdés, hogy 
az érdeklődő vállalkozó reménybeli haszna 
mért ne maradhatna a városnak. Elvégre is 
Nyíregyháza nincs azon kedvezőtlen helyzet
ben, hogy egy reá nézve előnyös beruházást 
őmaga ne teljesíthetne.

Kétlem ugyanis, hogy a kellően beren
dezett fürdő haszonnal ne járna. Nem osztom 
cikkíró ur azon kifejezését, hogy a áóstó ed
di,; a városnak hasznot nem hozott. Tessék 
behatóbban foglalkozni e fürdőből származó 
bevétel és a reá tett kiadásokkal, akkor meg
szűnik ama feltevése, hogy' a Sóstó hasznot 
nem hozott volna. Igaz, hogy a jövedelem 
nagyobb lehetett volna, ha a város céltalan 
kiadásokra nem költekezik.

A főkérdós tehát az, hogy' a város maga 
épitteti-e fel a Sóstót vagy olyan vállalkozó
nak adja, aki az építkezési költségek fejében 
a fürdőt bizonyos számú évekig használná. 
A helyes közvélemény amellett szól, hogy a 
város maga építtessen. A közvélemény eme 
felfogását támogatja azon kedvezőtlen tapasz
talat, mely'et épen a Sóstónak egy részvény
társaság áltál történt kezelése idejéből merí
tettünk. Emellett szól a mintakert ismeretes 
ügye. Szóval eddig a városra minden olyan 
intézkedés balul ütött ki, melynek az volt 
célja, hogy a város mások által eszközöltes
sen beruházásokat.

Nem kicsinyelhető kérdés azonban, hogy 
az építkezés kivitele meg fog-e felelni a cél
nak, mert legtöbb középületünk nagy'on is 
magán viseli a középületek bélyegét. Utt van 
peidátii a gőzfürdő, ez a nem regi épület úgy 
néz ki, mintha száz esztendő rongálásával 
diszteienkednek a Vasuti-ut mentén levő csi
nos epületek között.

Tehát építtessen a város maga, de le
gyen óvatos. Ha az építkezésnél a jövőt, a 
jövő követelményeit nézzük és nem azt, hogy' 
mi jó nekünk ma, akkor a közlekedés meg
könnyítése, a vidéknek városunk, illetve a 
bostohoz való csatolása által e lurdó látoga
tottsága, a belőle származó bevétel folyton 
emelkedni fog.

Legyen óvatos a város és a tervek ké
szíttetésénél ne fukarkodjék. A terveket érdek
telen, ahoz értő szakemberekkel biráltassa 
meg. Az építkezést ahoz értő szakemberekkel, 
szigorúan ellenőriztesse. Ha az építkezést el
fogadható terv alapján, lelkiismeretes ellen
őrzés mellett gyakorolják, a renoválás költ
ségei hosszabb időre elmaradnak s a város 
Jövedelme e címen is gyarapodni fog.

Módjában van a városnak olyan építőt 
is találni, aki az elfogadandó tervnek alapiján, 
szigorú ellenőrzés mellett, a kifogástalanul 
felépített fürdőt midőn átadja, csak akkor 
kéri meg az építkezés összeget. Ez nem meg- 
\i--.endő körülmény pedig, mert másként épít
őé, azon vállalkozó, aki az építkezés ará- 
oy^ian a kialkudott összeg részleteit felszedi 
s c' ak a jótállási összegre marad kockázata ;

letet akkor adja át, amig a kialkudott összeg
ből még nem kezelt fel semmit. Ezzel nem
csak az építkezés kifogástalan kivitele lesz 
biztosítva, hanem a város is azon kedvező 
helyzetben lesz, hogy a már kész beruhá
zásra kér kölcsönt.

Azt hiszem, hogy a Sóstó kiépítésének 
elodázhatlan ügyiével már legközelebb a kép
viselőtestület is foglalkozni fog. A hangulat 
amellett szól, hogy a város maga ópittesson, 
igy a hozandó határozat miliőjét előre gya
nítani lehet. Nincs tehát más tenni való mint 
az, hogy'’ pénzszerzési és az építkezés kivite- 

: lénél tanuljon meg a város elég óvatos lonni. 
| Azt fel sem merem tenni, hogy a város abba 

menjen, hogy a Sóstót lényegtelen építkezés 
J vagy céltalan tatarozással tartsa fenn. Ez azt 
i jelentené, hogy nem ismerjük a Sóstó emez 
1 egyetlen gyógy üdülőhelyünk nagy értékét. 
] Ezt azért sem tehetem tel, mert városunk 
| éppen most gondolkodik újabb jövedelmi 
j források ny'itásán. A Sóstó pedig egy olyan 
| jövedelmi forrás, melyet figyelmen kívül 
: hagymi nem lehet.

Midőn teljes jóakarattal, tisztán a város 
í jól {elfogott érdekének részrehajlóban szem- 
í előtt tartása mellett a Sóstó kiépítése tekin

tetéből szót emeltem, szívesen látnám, ha 
í hozzáértő emberek tovább tisztáznák a fel- 
! vetett kérdést, mert a szóban levő ügy na- 

gy'on is a ny'ilvánosságra tartozik.
V e ritá s .

Járásköri gyűlés.
Jeleztük már egy' ízben, hogy a Szabolcs- 

, vármegyei tanítóegyesület nyíregyházi járás- 
| köre tavaszi gyűlését julius 2-ára, esetleg 3-ára 
j halasztotta el, mégpedig azon okból, hogy 
i ez alkalommal Szabó Endre nyíregyházi róm. 

kath. tanitót — aki a tanítói pály'án 41-ik 
éve működik — jubiieálni óhajtja. A gy'ülós 
napiján a Korona nagytermében concerttel 
egybekötött bál lesz. A tiszta jövedelem a 
„Tanitók Házában" tett Szabolcsmegyei szoba- 
alapitvány törlesztésére fog fordittatni. Az 
ünnepelt tanítványainak — azok szüleinek és i 
a tanügybarátoknak támogatására számit a 
tanítóság.

A szükebbkörü rendezöbizottság tevé
kenyen működik, hogy úgy a gyűlés, mint a 
bál sikerüljön. Felkereste: Petrovics Gyula 
apát, plébános urat, Májerszky Béla polgár- 
mester urat, dr. Wilt György kir. tanfelügyelő 
urat, hogy vetaráu kartársunkat a jubileumi 
gyűlés alkalmával üdvözöljék. Mindenütt a ! 
legszívesebb fogadtatásra talált a kiküldött j 
bizottság.

Nyíregyháza város nemesen gondolkozó 
tanácsa— a gyűlés költségeinek fedezésére — 
100 koronát szavazott meg. A „Vöröskereszt
egylet" helybeli fiókjának vezetősége — te
kintettel arra, hogy Szabó Endre a 40 évet 
Nyíregyházán töltötte el s a magyar nyelv 
terjesztésében érdemei vannak — 50 korona 
jutalomban fogja részesíteni és ezt a gyűlés 
napján megbízottja által kézhez adni. bza- 
bolcsvármegyo derék tanfelügyelője — a ki 
maga is a munka embere — bizonyára mód- j 
ját fogja találni, hogy a tanügyi kormány . 
— a 40 évi munkát — méltóképpen jutái- I 
mázzá. Ez buzdításul fog szolgálni a fiatal 
tanitói nemzedéknek, ez lelkesíteni fogja a 
tanítói pálya iránt. Egyúttal emelni fogja a 
tanítóság tekintélyét a magas helyről jövő 
kitüntetés. Tanítványai és saját egyháza ke
belében mozgalom indult meg, hogy kifeje
zést adjanak tanítójuk iránt érzett szerete- 
tüknek.

E gyűlés alkalmával Gábel Gyula bu
dapesti tanító befogja mutatni új irva-olva- 
sási módszerét, oly 6 éves gyermekekkel 
a kik még a hetüket nem ismerik.

A gyűlés a megyeháza dísztermében 
fog megtartatni, a moly alkalomra szeretett

Tüdőbetegségek, i rouf,  szamár- 
köhögés, skrcfuíozis. influenza

•  ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajanlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ H o e h e “ e re d e t*  c * o u u tg o lá s t .

F .  H á f f m a n n - L a  R o c h e  A  C * .  K a s é i  (STájc).

alispánunk és főjegyzőnk a termet készséggel 
átengedte.

A gyűlés tárgysorozata, a koncert prog- 
rammja, valamint a bálrendezök névsora a 
meghívón lesz közölve.

Ipar és kereskedelmi ügyek.
Kereskedők és iparosok figyelmébe.

(A debreceni keresk. és iparkamara hivat közleményei.)

A m. kir. kereskedelmi miniszter a kö
vetkező építésekre nyitott pályázatot:

A huszt-toronyai állami közutnak Mára- 
marosmegye területére eső 44—46 km. szaka
szán Vucskómezö község mellett újjáépítendő 
229. számú 40000 m. nyílású Nagyághid

a) alépítményi és kapcsolatos munkáinak,
b) vasfelszerkezeti munkáinak —, 
Alsó-Fehórvármegyóbe eső 70—71 km.

szakaszán újjáépítendő alsómarosvára!jai 74. 
számú 40’00 m. nyílású Sebespatakhid

alépítményi és kapcsolatos munkáinak —, 
a beregvármegyei Alsóverecke község 

mellett átépiitendő 2. számú 1 S*07 m. nyílású 
Latorcahid

a) alépítménye átalakításának és ezzel 
kacsolatos munkáknak,

b) vasfelszerkezeti munkáinak —, 
abaujtornavármegyei Böőd község mel

lett újjáépítendő 50. sz. 24*0 nyílású üsvahid
a) alépítménye ál alakításának és ezzel 

kapcsolatos munkáknak,
b) vasfelszerkezeti munkáinak —,
a torda—nagyszeben—brassói állami 

hözut Szebenvármegyóbe eső 167—168 km. 
szakaszán Felek és Fenyőfáivá közsógok közt 
újjáépítendő 160. számú 96’0 m. össznyilásu 
Olthid

a) alépítményi és kapcsolatos munkáinak,
b) vasfelszerkezeti munkáinak biztosítása 

tárgyában. Pályázatok junius 15-ig nyújtandók 
be a kereskedelmi miniszteri segédhivatalhoz. 
Ugyancsak több rendbeli ut és hid építésére 
nyit pályázatot a nagykárolyi áll. ópitészeti 
hivatal is és pedig :

A nagybánya—kolozsvári áll. közúton 
levő 25. és 32. sz. műtárgyak újjáépítési,

a gyűrtelek—fehérgyarmat—csekei tvh. 
közúton:

a) a holt Szamos meder áttöltése és a 
6. sz. hid alépítményi munkái,

b) a 6. sz. hid vasfelszerkezeti munkái,
c) a 24*275 km.-ben tervezett 3 nyílású 

Turhid épitési munkálataira. Határidő jun. 12. 
Ajánlatok a nagykárolyi áll. építészeti hiva
talhoz adandók be.

Katonai terményszállitások.
A temesvári 7-ik hadtest parancsnokság 

az 1906/1907. évi biztosítási időszakban bé
relt és saját beszerzés utján állomásonkint 
szükségelt valószínű mennyiségekre és pedig 
zab, széna, szalma, tűzifa és kőszén beszer
zésekre ajánlatot nyitott, az erre vonatkozó 
felvilágosítást a kamara hivatalos órák alatt 
szívesen megadja, a vidékiek levél utján is 
érdeklődhetnek.

VÁROSI ÉS MEGYEI ÜGYEK.
Uj ügyrend a vármegyénél. Mikecz 

Dezső alispán a törvényhatósági központi 
tisztikar ügyrendjét május 20-ától kezdödóleg 
a következőleg osztotta be:

1. Sípos Béla főjegyző. Igazoló v. állandó 
választmányi ügyek, azok jegyzőkönyvei. 
Bizottsági tagok névjegyzékének összeállítása. 
Vasúti és kisajátítási ügyek. Számonkérőszók 
jegyzőkönyvei. Vármegyei tisztviselők fe
gyelmi ügyei. Tisztviselői nyugdíj választ
mány. Ember egészségügy'. Központi hivatalok 
vizsgálata. Közigazgatási bizottság jegy'zö-
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könyvei. Személyi ügyek. Levéltár, iktató, 
kiadó, iroda feletti felügyelet. Szolgabirói hi
vatalok vizsgálata.

II. Korniss Géza I. aljegyző, tb. főjegyző.
A községek szervezetére, közigazgatási be
osztására, ingatlan vagyonok szerzésére, el
idegenítésére, terhesebb kölcsönök felvételére 
vonatkozó kérdések s az esetenként kiosztandó 
konkrét ügyek. Községi elöljárók fegyelmi 
ügye (rendbirságolási ügyek kivételével). Köz
úti ügyek. Az állami anyakönyvezés köréből 
a szervezési változásra vonatkozó ügyek. Köz
ponti választmányi ügyek.

III. Mikecz István I. aljegyző. A községi 
ügyek általában, különösebben pedig a szám
adások, költségvetések, szervezkedési szabály
rendeletek, a községi alkalmazottak személyi 
ügyei és az esetenként kiosztandó konkrét 
ügyek. Mezőgazdasági és mezörendöri ügyek. 
Állami anyakönyvezés köréből a személyi 
ügyek. Kihágási ügvek. Gazdasági és munkás- 
törvények végrehajtása. Cselédügyek.

IV. Nagy Imre II. aljegyző. Katona ügyek. 
Vízügy és halászat. 1 tóanyakönyvezések. Kór
házi választmányi ügyek. Házipénztári költség- 
vetés és zárszámadás. Hivatalos nyomtatvá
nyok beszerzése. Vármegyei gazdasági ügyek.
A községi törvény intézkedése ala tartozó 
esetenként kiosztandó konkrét ügyek. Dijno- 
kok, kisegítők félfogadása, l'j kórházi ügyek. 
Előfizetések, adományok gyűjtése.

V. I)r. Kauzsay Ödön III. aljegyző. A 
községi törvény intézkedése alá tartozó ese
tenként kiosztandó konkrét ügyek. Községi 
jegyzői nyugdíj-választmány. Jegyzői gyakor
nokok nyilvántartása. Községi adóügyek. Ipar
ügyek. Vármegyei alapok számadásai (a házi 
pénztárét kivéve). Vármegyei pótadók olö- 
irása, behajtása, ieirása. Egyházi követelések 
behajtása. Ilázalási ügyek. Egyletek nyilván
tartása, alapszabályai felülvizsgálata. Erdészeti 
ügy. Törvénytár és rendeletek tára. Honosí
tás, elbocsátás, kivándorlás. Toloncszámadá- 
sok felterjesztése. Illetőségi ügyek. Útlevél 
ügyek. Vadászati ügyek.

VI. Szumyoyhy Ferencs IV. aljegyző. Vásári 
ügyek. Népnevelési ügyek. Eőszolgabirák és 
más hatóságok által kiszabott rendbírságok 
behajtása. Hirdetés alóli felmentés iránti kér
vények. Szegényügy, könyöradomány gyűjtés, i 
Tisztviselők arcképes igazolványai. Anya- 
könyvvezetési nyomtatványok beszerzése, 
anyakönyvi Il-od példányok beérkezésének ; 
nyilvántartása és szorgalmazása, tiszteletdijak 
behajtása. Utalványok, előlegek. Nóvváltoz- 
tatási ügyek. Statisztikai adatgyűjtés. Rendé
szet, politikai jog felfüggesztése. Közművelő
dési ügyek. Kézbesítési ügy. Lótenyésztési 
ügyek, tenyészállatok kedvezmény vásárlása. 
Körözések. Tűzrendészed ügyek. Építkezési 
ügyek. A községi törvény intézkedései alá 
tartozó esetenként kiosztandó konkrét ügyek.

VII. Törvényit,, m. kir. állatorvos. Állat- 
egészségügyek.

VIII. Inczédy Lajos vm. fölevéltárnok. Le
véltári okiratok kikeresése, nemességi bizony
latok kiadása. Anyakönyvi 11-od példányokba 
való bejegyzések. Vármegyei Hivatalos Lapra 
vonatkozó beadványok.

H Í R E K .
Boldog ünneplést kívánunk lapunk 

munkatársainak, olvasóinak és minden jó
akarónknak.

A „Tulipán-szövetkezet" megalakítása.
Vasárnap délelőtt díszes közönség rész

vételével alakult meg Nyíregyházán a Tuli
pán-szövetség. A nőegylet kezdeményezésére 
összejött alakuló gyűlésen különösen sok volt 
a nő. A városháza dísztermét és a szomszé
dos termeket megtöltötték az összejöttek. 
A megnyitó beszédet özv. Básthy Barnáné

tartotta, aki keresetlen szavakkal ismertette 
a rendkívüli gyűlés összehívásának okait és 
felkérte gróf Vay Gábornó sz. Zichy Mártha 
grófnőt felolvasásának megtartására. Lelkes 
éljenzéssel és tapssal fogadták a lőispánnét, 
aki látható örömmel fogadta a nagy számban 
megjelentek üdvözlését. Szavai leírhatatlan 
lelkesedést keltettek. A tapsot és az éljenzést 
csak azért hagyta félbe hazafias közönségünk, 
hogy a feszült figyelemmel várt gyújtó  ̂szó
noklatot tovább folytathassa a főispánná.

Beszédjében kifejezést adott annak, hogy 
az alkotmányos életben végbement nagy meg
rázkódtatások olyan hatásúak voltak mint a 
természetben a földrengések. A rendkívüli 
események azonban egy üdítő forrásról is 
ledobták a reá hengergetett követ s ez a 
forrás a mesterkéletlen hazaszeretet. Ez irá
nyítja ma a legtöbb ember ténykedéseit, s 
ez mosta el a felgyülemlett töméntelen szemetet.

Felnyíltak a hazafiak szemei. Meggyő
ződtek a haza fennállását biztositó egyik 
oszlopnak, az iparnak elhanyagoltságáról is. 
Ma a jelszó ipart teremteni az országban. 
Valóban elszomorító, hogy nyersterményein
ket külföldre viszik, hogy ott feldolgozva 
kerüljön az vissza hozzánk. Fel kell állítani 
minden családanyának a küszöbén a sorom
pót és azon semmi olyan idegen terméket 
be nem bocsátani, amelyet idehaza is készí
tenek. A család fenntartó férfiak el vannak 
foglalva a létért való küzdelemmel, itt a 
nőkre háramlik a szép hivatás, a magyar 
nőkre, akik a múltban a hazáért kardot kötni, 
szurkot forralni is tudtak. Ma csak egy kis 
önmegtartóztatás kell a hölgyek részéről. Be , 
kell érnünk a honi termékekkel akkor is, ; 
hogy ha azok nem egész olyanok, mint a I 
külföldiek. A szövetség hivatása gyönyörű. I 
Múltja vissza nyúlik az önkény idejébe, ami- 
kor lelkes honleányok a hazafias ellenállás 
erősbitósére alakították, ma azonban a béke 
idején tágabb hatáskört vett fel és a magyar 
ipar jövőjéért küzd. Sajnosán tapasztaljuk, 
hogy a külföldi behozatal ijesztő nagysága 
mellett, a munkás kóznok nincs foglalkozása 
a kincses Kánaánnak nevezett Magyarorszá
gon. A kivándorlás egyre tart és talán azon 
botot is, amelyen válláia veszi kicsinyke j 
batyuját a kivándorló, a külföld szállítja. 
Vessünk véget ennek a megalázó állapotnak. 
Ne csak hirdessük, de munkálkodjunk is rajta, 
hogy iparunk és kereskedelmünk fellendül
jön. A vevőket és eladókat egy érzés kell 
hogy hassa át, s ez a haza szeretető.

A félóráig tartó igazán remek beszéd 
befejezésével ki tört az addig visszatartott 
lelkesedés. Zúgott a taps és éljenzés perce
ken át. Leíller Sámuel főgimn. igazgató emel
kedett szólásra. Kifejezést adott annak, hogy 
eláll a programm szerint következő alapsza
bály ismertetéstől, mivel a grófnő szavai 
után annak szükségét nem látja. Eztán az 
elnöklő Básthy Barnáné indítványára kimon
dották, hogy a Tulipán szövetség nyíregy
házi fiókját megalakitottnak jelentik ki és 
már most jelzik, hogy a Magyar Védöegye- 
sület szabolcsmegyei fiókjába, annak idején 
belépnek.

Elnöknővó Gróf Vay Gábornót válasz
tották meg. Ezenkívül a tiszti karba bevá
lasztották városunk olőkolő hölgyközönségét. 
A szervezett állások száma megközelíti a 
200-at. Az ünnepély folyama alatt a dal
egylet is többször énekelt. Elhatározták grót 
Batthyányi Lajosnónak az országos egyesület 
elnöknöjének a távirati üdvözletét is. Délben 
a Sóstón, a főispánná tiszteletére mintegy 
200 terítékes diszebód volt. Este pedig a 
színházban díszelőadást tartottak.

Esküvő. Propper Sámuel túrái nagybir
tokos és gyáros fia: Ödön, folyó hó 12-én 
a helybeli izr. templomban fogja esküvőjét 
megtartani, Haas Mariskávsl, Haas Ignác nagy- 
birtokos kedves leányával.

Galamblövö-verseny. A helybeli Torna- és 
Vivó-Egylet rendezésében tartandó galamb- 
lövő-verseny napját az egylet végérvényesen 
a folyó hó 14-ben (Űrnapja) állapította meg.
A beérkezett nevezések eddig a következők : 
Pásztor Gyula Debrecen, Gerőczi József Deb
recen, Répászky István Mándok, Gara Miklós 
Nyíregyháza, Szikszay Sándor Nyíregyháza, 
Soldos Kálmán Kemecse, Kállay Tamás Nyír
egyháza, Rónay Béla Jászkisér, gróf Waldeck 
Frigves Debrecen, Kállay Emil Nyíregyháza, 
dr. Hegedűs Kálmán Jászkisér, Kubinyi Zoltán 
Mándok, dr. Pilisy István Nyíregyháza, Rónay 
Jenő Nyíregyháza. A Sóstón tartandó verseny 
próbalövései a verseny napján 8 órakor kez
dődnek. — A verseny délután is fog tartani. 
Belépő-dij egyleti tagok részére 50 f., mások
nak 1 K.

Névmagyarosítás. Goldstein Pál, Ilona és 
Margit nevű gyermekeivel együtt vezeték
nevüket belügyministeri engedélylyet Balká- 
nyira változtatta. Nevezettek balkányi illető
ségű, budapesti lakosok.

Majális. A főgimnázium szokásos majá
lisát m. hó 29-én tartotta meg. A tanuló ifjú
ságon kívül — dacára az esős időnek — meg
jelent a Sóstón a város fiatalsága is, hogy 
egy remekül sikerült majálist rendezzenek.
A mulatság éjiéiig tartott amikor az iskola 
által rendelt államvasuti külön vonaton és 
a kisvasút vonatain a közönség túlnyomó 
része haza jött, A mulatság minden tekintet
ben pompásan sikerült.

Nagy zivatar. Mára viradó éjjelen óriási 
zivatar vonult el a város felett. Az eső zuho
gott, az eget pedig a villámok tüzkigyói ha
sogatták félelmetes egymásutánban A város 
belterületén is többször leütött a villám, de 
az állami táviró és telefon, valamint a vilá
gítási vezetékek szívták azokat magukhoz. 
Természetesen ezek a berendezések mind 
megsérültek. A sóstói erdőben érte el a vihar 
ereje tetőpontját, s a villám 30—40, évszáza
dos fát hasogatott szét. A kisvasút telefon- 
vezetékét is megrongálta. A ma reggel Domb- 
rád-felöl jövő vonat csak a legnagyobb vi
gyázattal közlekedhetett, mert a pályát a ki- 
dontött fák több helyen eltorlaszolták.

Borzalmas halál. Szilágyi Mihály apagyi 
kisgazda gondtalanul szántogatott. Talán azt 
számitgatta, hogy verejtékes munkája révén 
mennyivel gyarapíthatja ez évben is kicsinyke 
vagyonát. Á sors szeszélye azonban kiszámít
hatatlan. Lovai megvadultak és az éles eke 
rajta végig haladva, beleit szaggatta ki. Ha
lálos sérülésekkel szedték fel a barázdából a 
józanéletü családapát, akinek halálát aprós 
gyermekein és nején kívül az egész falu 
sajnálja.

Az ál-kapitány. A Budapesti Hírlapban 
olvassuk, hogy az Andrássy-uton egy ügyes 
detektív letartóztatott egy huszárkapitányi 
ruhába öltözött szélhámost. Az illetőt Strassnő 
lgnácnak hívják és Mátészalkára való, aki a 
jószomszédság révén Szabolcsmegyét is gyak
ran szerencséltette látogatásával s igy neve 
nem ismeretlen nálunk sem. Ö volt az, aki a 
szombathelyi püspöktől Vértesy Géza minis- 
téri tanácsos nevével 6000 koronát csalt ki. 
Külföldi körútja alkalmával Becs, Hamburg, 
Páris és Róma képezett megállóhelyeket, ahol 
mindenütt oly érdemeket szerzett, melyek a 
rendőri évkönyvekben lettek megörökítve.

Névmagyarosítás 1905-ben. A belügymi- 
nisterium által kiadott kimutatás szerint a 
múlt évben Nyíregyházán 5 egyén magyaro
sította meg a nevét. 1904-ben pedig 3-an 

! vettek fel magyar nevet. A csekély szám ab
ban leli magyarázatát, hogy a felnőttek nem 

I szívesen cserélik fel ismert nevüket még a 
1 jó hangzású magyar névért sem. Számot kell 

ugyanis azzal vetni, hogy uj névvel uj ember 
számba megy mindenki. Ennek pedig számos 

I hátrányai vannak különösen az üzleti életben.
' Azt azonban elvárjuk kereskedőinktől és ipa-

T a v a s z i  i q d o n s á g o k .
Női ruhadíszek, harisnyák, keztyük, férfi ingek, nyakkendők stb. nagy választékban kaphatók
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fosainktól, liogy idegen névvel liiró tanulói
kat még felszabadulásuk előtt buzdítani fo^- 
,;ik nevük mogmagyarositására. Ezen a tnó- ,jon lehet csak segíteni, hogy a közeli jövő
ben a cégtáblákon magyar neveket olvas
h a s s u n k ,  minek hazafias voltáról mindannyian 
megvagyunk győződve.

Meghívó. A Magyarországi famunkások
nak nyíregyházi csoportja saját pénztára ja
vára 1906. évi június hó 4-én, azaz pünkösd 
másodnapján a Jurás Lajos-fólo kortholyiség- 
|,en világposta, confetti, szerpentin, polgári 
házasság és tréfás monológgal ogybekötült 
z á r t k ö r ű  nyári táncmulatságot rendez, liolépli- 
j i j : személy-jegy 1 kor. 20 lili., családjegy 
;; személyre 0 kor. Kezdete esto 8 órakor. 
Felii l f i  zenéseket köszönettel fogad s hírlapikig 
nyugtáz a rendezőség.

Lopás. Fischer Róza, helybeli lakosnő 
lakásáról, távolléto alatt, eddig ismeretlen 
tettes egy értékes aranyórát láncostól ello
pott. A rendőrség nyomozza a vakmerő tottest.

Uj szövetkezet. A „ Hangya“ igazgatósága 
közli, hogy fiókjaként vármegyénkben, Ber- 
koszen fogyasztási szövetkezet alakult a múlt 
hó folyamán.

Hivatalos órák. A helybeli kir. pénzügy- 
igazgatóság arról értesít bennünket, hogy a 
hivatalos órák a nyíregyházi pénzügyigazga
tóságnál és a mellé rendelt számvevőségnél 
június hó 1-től szeptember végéig, e megye
beli kir. adóhivataloknál junius hó 1-től kezdve 
szeptember hó 15-ig hétköznapokon reggeli 
7 órától délután 1 óráig vannak megállapítva.

Jégeső. Tegnapelőtt éjjel íj óra tájon 
felhőszakadás szerű zápor esett városunkban. 
Az utcákat elöntötte a viz, amely több pin-» 
cébo is behatolt. Szemtanuk megfigyelése 
szerint az eső cseppek között jég is akadt. 
Az éjjeli jógesós ritka tüneményét sokan 
figyelték meg.

Forgalmi akadály. Alispánunkhoz érkezett 
ministori leirat szerint a Tiszán a taksonyi 
vasúti faszerkezetű hidat a Máv. vashiddá 
alakítja át. A munkálatok folyamata alatt 
egyedül a balpart melletti 18'5 m. széles sáv 
szolgál a vizi forgalom lebonyolítására.

Sertésvész lépett fel a Varjulaposon. A 
tanya elszigeteltsége miatt a ministor meg
engedte, hogy a Várj alapos és szomszédos 
tanyáknak a kizárása mellett, a sertések 
Nyíregyházáról a belföldre szállíthatók le
gyenek.

A magyar feltalálók erdeke. Nem keli 
nevekre hivatkoznunk annak igazolására, hogy
a mai kor fejlettségének lépcsőtokaiul szol
gáló nem egy közhasznú és korszakalkotó 
találmány, vagy legalább is annak csirája 
legelőször magyar elmében fogant meg. A 
világhírt, a vagyont, a dicsőséget később 
más nemzetek fiai aratják a legtöbb esetben 
le, mig sokszor az eszme igazi szülője itt élt 
közöttünk félreismerve, pártfogás liijján, sze
gényesen ólösködve a másoknak vagyont 
éfő szellemi kincseinek morzsáin. A Felta
lálok Országos Egyesületének csendes és sze
rény működése alapszabályai szerint oda irá
nyul, hogy a kezdet és az érvényesülésre 
való törekvés küzdelmeiben a magyar felta
lálóknak támasza legyen. Ezen nemes és párt
fogásra érdemes cél elérésére bocsátja ki az 
bgyesíilet az eddigiektől eltérő igazán míivé- 
szi sorsjegyeit, amelyeknek rajzát Háry Gyula 
kitiinö festőművészünk díjtalanul készítette el.

a n magyar közönség támogatásából a Fel
találók Országos Egyesülete sorsjátékának 
eredménye csak egyetlen nagy horderejű 
magyar találmány sikerét és érvényesülését 
h‘-/zi is lehetővé, már százszorosán visszalérül 
az az áldozat, amit az egyes ember a nemes 
(|,l érdekében hozott. Az Egyesület igazga
tóság

javára engedi át.
pan-

Vásár. A hétfőn tartott országos vásár 
más évek eredményéhez képest kevésbé 
sikerült. A felhajtás a jószágokban gyenge 
volt. Más árukra nézve sem volt élénk a 
kereslet.

Megveri ember. Juhász Sándor kótaji 
lakost még eddig ismeretlen emberek össze
verték. Sebei olyan súlyosak, hogy életben 
maradása bizonytalan. A hatóság megindította 
a nyomozatot és a szerencsétlenül járt kis
gazdát beszállitfatta a közkórházba.

Szerencsétlenség. Golovin György utca
seprő évek során tisztogatta a város utcáit 
Héttőn a vásár alkalmával is az orosi-utca 
végén teljesítette kötelességét. Egy arra szá
guldó szekér azonban elütötte. Á kerekek 
végtagjait és a mellét olyan mértékben tör
lek össze, hogy most halálos sérülésekkel 
ápolják az Erzsébet kórházban.

Tanárok féláru vasúti jegye. Múlt hó 30-án 
hetven tagú küldöttség tisztelgett a kereske
delemügyi ministernél és kérték a közép
iskolák tanárat számára a Máv. vonalain vaié 
utazhatáshoz a féláru jegy ongedélyozését. 
Az átnyújtott emlékiratot a egész ország terű 
létén magukévá tették a tanárok, melynek 
érdekében a szabolcsi tanárok is sokat fára
doztak.

Eltűnt egyének. Adám István jómódú 
papi gazdálkodó és Vas Menyhért kisvárdui I 
szabósegéd a napokban eltűntek. A hatóság 
intézkedett a nyomozás folyamatba tétele i 
iránt, mert bűntény elkövetése sincs kizárva.

Lopott ló. Fekete Mihálynó tornyospálcai 
lakosnak 1 drb. 2 éves deres kanca lova el
veszett. A jelekből lopásra lehet következ
tetni, és a tett elkövetésével kóbor cigányokat 
gyanúsítanak.

Orsz. gyapjuvásár Miskolcon. A XlV-ik évi 
miskolci gyapjuaukció f. évi junius hó 20-án 
a Miskolci Hitelintézet áru- és tonnényraktá- j 
raiban fog megtartatni.

Baleset. Poiony István nyirlugosi lakos | 
egy kerítésen akart átugrani, de az kitört 
alatta. Poiony olyan szerencsétlenül esett ie, 
hogy súlyos belső sérülést szenvedett. Álla
pota aggasztó.

Szöficisgazdák kongressusa. A „Magyar 
Szöllösgazdák Országos Egyesülete" f. évi I 
szeptember hó 16-án Nagyváradon III. Orszá- ; 
gos szőlészeti és borászati congressusát tartja. ! 
Ugyanakkor rendezi a biharmegyei gazda- j 
sági egyesület mezőgazdasági kiállítását is.
A enngrossus szabályzata a gazdasági egye- | 
sülét titkári hivatalában megtekinthető, Fol- 
k éretnek mindazok, kik akár a congrossuson 
mint hallgatók, akár a kiállításon mint kiállí
tók rósztvenni óhajtanak, gazdasági egyesülő- ] 
tünk titkári hivatalánál jelentkezni szivosked- 1 
jenek. j

Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék : 
M. Nagy Sándor miháiydi-i lakost gondnok- 1 
ság alá helyezte.

A chrónikus bronchial hurut kezelése he
tekig, sót hónapokig U eltart. Szükséges tehát, 
hogy az ellene használt szerek hosszabb igénybe 
vételre alkalmasak legyenek. E tekintetben 
kiválik leginkább a ,Sirolin-Roche“, egy cro- 
osot-preparatum, annak utálatos és kellemet
len szaga és ize nélkül. Számos kórházi vizs
gálat igazolja, hogy a „Sirolin-Rocho" hete
ken át ve hété utálatgerjedós nélkül. Keves
bíti a köpetot, előmozdítja az étvágyat és 
emeli a testsúlyt. , Sirolin-Rocho" a gyógy
szertárakban árusittatik.

Pármai ibalyaszappan. E név alatt pár év 
óta egy kitűnő mosdószappan van forgalom
ban. Ki ne szeretné az ibolya illatot? S ha 
e kedves, gyöngéd illattal ollátott szappanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti, 
ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arc- 
liőrüek is nagy eredménynyel használják s 
ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben 
ilyen áréit külföldiszappant nem is lehet kapni,

akkor méltán várhatjuk, hogy a közönség nem 
szánalmas pártolás céljából, hanem a saját 
érdekében fogja használni o kiváló magyar 
gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 2 darab 2 kor. 
Készíti Szabó  Bé l a  pipero-szappangyáros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyi 
Pál üzletében. Ugyanott más kitűnő olcsóbb 
szappanaim is 20 fillértől kezdve kaphatók.

Kalapok, ingek, nyakkendők das vá- 
asztékban olcsó árak mellett kaphatók, 
Füíüjp D e z s ő n é l.

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

Tisztelettel értesíteni a lap t. olvasó 
közönségét, hogy a, lap szerkesztésétől a mai 
napa n visszalép tem.

N yír egyháza, 1D0G. junius 1.
G éczy  G éxa.

Színház.
Pántokon a „Leányka" ment másodszor.
Szombaton az „Őrnagy ur“ először. Egy 

rettenetesen bordó őst. A darab tartalma 
eléggé frivol ahhoz, hogy elmondhassuk. A 
francia hadsereg 36-ik huszárezredének őr
nagya annyira utálja az asszony-népet, hogy 
rászolgál az „ozrod rózsalánya" molléknóvro-, 
csakhogy Evroaux városában véletlenül, név
cseréből, egy olyan asszonyhoz száll, kinek 
annyi az egykorú bár nem iker unokahuga, 
hogy sok-, ozok közül az egyik elcsábítja az 
őrnagyot, ki aztán elveszti az ezred rózsalánya 
melléknevet. Ez a csöpp triviálitás ötletesen 
van megírva és a sok komikummal tarkított 
előadás meglehetősen mulattatott. Az őrnagyot 
Zilahy játszotta. A csábitót Szabó Irma ját
szotta dicséretes diskrécióval, tőle tudta meg 
az is, aki eddig nem tudta, hogy mi is az a 
Rózsabimbó és a méh. Szóval egy extravagáns 
mulatságban volt részünk, miként hétfőn is,
— csak akkor meg az volt a hiba, hogy a 
bérlő közönség is végig nézte, pedig ilyen 
darabot csakis bérleten kívül volna szabad 
előadni. Polgár a kikapós patikáriust játszotta 
sok komikummal, Deósy pedig az adópénz
tárnokot, Szakácsnő ezúttal is műsoron volt. 
Dicséretből Ternyeinek és Sarkadinak is ad
hatunk.

Vasárnap (a tulipán ünnep jelében) Fehér 
Annát láttuk. Ila benne Fedák elbukott, hát 
annak ő az oka meg Gárdonyi a szerző. Fe
hér Anna nehéz stylii drámai szerep, azon
ban Szabó Irma megbirkózott vele, oly mog- 
rázóan adta elő, miként szerepének súlya 
kívánta. A bíró Szakács tökéletes alakítást 
nyujott. Dicséret illeti Almásy Lolát, ki 
bár kisebb szerepében megérdemelte a föld
szinti tapsot. Az estével, bár eléggé drámai 
hangulatit volt, meg lehetünk elégedve, mert 
Ternyei is, meg a többi szereplők is dolgoztak.

Hétfőn az „Őrnagy ur“.
Kedden „Katinka grófnő". Címszerep a 

Fóthyé, Pető diák pedig Zilahynó, akik já
tékukkal és énekükkel elég jó operett estét 
nyújtottak, pedig a darab maga úgy a zene, 
mint a mese dolgában oly csekély értékű, 
hogy féltettük. A Toofil herceggel Polgár 
bánt el, ki ismét bebizonyította, hogy jobban 
hajlik a jó jollemszinész, mint a komikum fölé.

Szerdán két kis egyfolvonásos darabot 
adtak, két kis naiv apróságot, amivel nagyon 
nehéz egy estét betölteni. A Zilahy játékán
— a Bálkirálynőben — már meglátszott, hogy 
régebben tanulta mog szorepót és Zilahy ak
kor nagyon kedves tud lenni, mikor biztos 
szerepében. Jól játszottak Ternyei és Szabó 
Irma. A Bálkirálynő után rögtön jött a Sze
nes leány (Zilahynó) és Szenes logóny (Ter
nyei), kik különösen Polgár Sándorral és Békés
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Gyulával ogy kollomos kis órát szoroztok a 
nézőknek.

Csütörtökön osto ogy angol irány dara
bot, Sutró Alfrédnek Jerikó falai-1 adták. A 
szorzó a darabban gyönyörűen rámutat a tár
sadalomra, ahol az egyes embercsoportok 
közt élesen merednek Jerikó falai, a válasz- 1 

lalak ; a magasabb falak közé azonban — | 
arannyal roskadásig terhelten — nagyon köny- 
nyü a bejutás. Pedig minél magasabb falak 
közé jutunk, annál léhábbak, annál értéktele
nebbek az emberek, ott a családi boldogság
ról szó som lehet, libben a darabban láttuk 
Szakácsot ott, ahová kivántuk a sok, felé 
hulló dicséret után, elég gondosan dolgozta 
ki szeropót és sikerült öt igazi jellemszinósz 
alakjában láthatni, a Frobischer Jack érdekes 
alakjáért megérdemli a legnagyobb elismeré
sünket. Almásy Lola is jól játszott, szerepé
nek előkelősége, határozott, biztos fellépése 
szép sikerro vitte ez este. Szabó Irma, Ter- 
nyoi, Bérezi, Deósy is jók voltak, úgy, hogy 
a prózai olöadások egyik legjobbját nyújtot
ták. — A többi még kisebb szereplő is ko
moly darabnak tartotta a Jerikó falát.

í rn o k

A színház jövöheti műsora:
Vasárnap, junius 3-án : d. u. Aszfaltbetyár, 

ónokes bohózat, osto: Én, Te, Ö, oporette. 
Polgár S. jutalomjátéka. Újdonság. Bérlet- 
szünot.

Hétfőn 4-én : d. u. Sárifa Csikó népszínmű, 
osto: Drótostót, oporette. Zilahynó jutalom
játéka. Bérletszünet.

Kedden 5-én: Három testőr. Ternyei L. 
jutalomjátéka. Páratlan bérlet.

Szerdán G-án : Hamlet.Szakács A. jutalom
játéka. Páros bérlet.

Csütörtökön 7-én : Bolyyó görög. Fóthi F. 
jutalomjátéka. Újdonság. Páratlan bérlet.

Pénteken 8-án: Veér Judith. Lukács J. 
jutalomjátóka. Újdonság. Páros bérlet.

Szombaton 9-óh: Forgószél kisasszony. 
Bórczy E. jutalomjátóka. Újdonság. Páratlan 
bérlet.

C S A K  N  O K.
Majálisok.

— Családi jelenőt. —

A foloség: Kedves apusom, kérek 40 frt 
50 krajcárt. . . .

A férj: Kérek 40 frt 50 krajcárt ? ? ! ! . . .
Foloség: Annyit . . .
Férj: Gyorsan kell ?
Feleség: Nagyon gyorsan! Borzasztóan 

sürgős. . . .
Férj: Akkor ráérünk. . . .  — Mire kell 

neked az a kerek 40 forint 50 krajcár??
Feleség: Majá-, juniá-, juliálisokra, hogy 

az augusztuálisokról ne is szóljak.
Férj: lis a szoptemberiálisokról, meg az 

októboriálisokról megfeledkezel ? ? ?
Feleség: Akkor már szüreti mulatságo

kat tartanak. . . . Akkor majd szólok. — No 
lélj, no nyugtalankodj, sor kerül majd azokra 
is. . . . Mindennek megjön a maga ideje.

Férj : Ilát aztán mit akarsz most azzal 
a rengotog pénzzel ? ?

Feleség : Vásárlásokat kell eszközölnöm. 
Nézd kedves apusom, ebben a hónapban há
rom vagy négy majálist tartanak. . . .

Férj: Mit ? ! — hármat, vagy négyöt ?!
Feloség: No, igen. Először volt az ele

misták majálisa. Azon csak jelen kellett len
nem, mert a Teca elemibe já r ! — Tecának 
kellett vennem egy pár fél keztyübőr cipőt 
fehér posztó betéttel, négy gyöngyházgomb
bal. Nekem világos selyem blous, több méter 
szalag, tulipán kalap, ugyanolyan övvel. . , .

Férj : Hát aztán ? ? ?
Feleség: Azután jött a polgárista lányok 

majálisa. Azután a gimnázistákó. Azutánjön majd 
a tűzoltóké. Ezen feltétlenül meg kell jolen- 
nünk, tokintettel arra, hogy hat óvvol ozelőtt 
önkéntes tűzoltó szakasz-, szerelő-, jelző-, csap
ós lajt-parancsnok voltál . . . .

Férj : De hiszen lemondtam özekről a 
díszes állásokról . . . .

Feleség: Az mindegy! Bonned, kodvos 
apusom még mindig tűzoltó vér csürgodez,

„ S Z A B O L C S "

és elméletben halálodig tűzoltó maradsz! . . . 
Erro a majálisra, beláthatod, okvetlen p • rs 
kosztümben kell megjelennem, tokintettol arra, 
hogy a tiizoltászatnak piros a színe. . . . Ne
ked is kell venni ezen alkalomra ogy pár uj 
fuszeklit, ez is legalább 80 krajcár. . . .

Férj: Én ott sem leszek azon a majá- 
1 lison. . . .

Feleség: Akkor a te uj fuszeklid helyett 
veszek magamnak ogy uj kalapot. . . .

Férj (kétségbeesve): Mi lesz még??
Feleség: Azután jön az érettségizett 

ifjak juniálisa. Ezen pláne inog kell jelen
nünk és ez alkalomra uj fogsorokat kell 
vennem, mert a mostaniak addig már kimon- 
nok a divatból. . . .

Férj: Hiszen a legidősebb fiunk 11 óvos ! 
Mi közünk nekünk az érettségizett ifjak juniá- 
lisához? . , .

Feleség: De gondolj aria, kedves apu
som, hogy a fiuk 7 — 8 év múlva érettségit 
tehetnek. . . .

Férj: No jó, jó. , . ,
Feleség: Azután a kereskedő ifjúságnak, 

a telefon szerelőknek, a rendőröknek, a labda
rugóknak, a gáz- és izzótost készítő segédek
nek, ácsoknak, állatorvosoknak, kofokütők- 
nok, gyógyszerószeknok, fogorvosoknak, fe
hérnemű tisztítóknak, pékeknek, bábáknak, 
tanítóknak, újságíróknak, lapolvasó közönség
nek, repülő gép feltalálóknak . . . (lélekzoto 
eláll . . .)

Férj: Több nincs???
Feleség: Hirtelen nem jut több az 

eszembe. .
Férj: És erre mennyi kell ?
Feleség: Mennyit mondtam az előbb?
Férj: 4G forint 50 krajcárt. . . .
Feleség: Az kevés, borzasztóan kö

ves. .. . Legalább 93 forint *7 krajcár kell. . . .
Férj: De ez végkielégítés lösz, ugy-o 

drágám ? . . .
Feleség: Nagyon tormószotos, végkielé

gítés lesz — — — októberig. . . .
Férj (erszényéből kivesz 15 forintot): 

Ennyibon kiegyezel ? ? ? . . .
Feleség: Hogy sérthet meg ogy férfi 

egy nőt ennyire ?! . . .
Férj: Ha sokat gondolkozol, őzt sem 

adom. . . .
Foloség (besöpri a pénzt): Jó, oltoszom, 

de csak azért, hogy ineggyözödtesselek, hogy 
én takarékos asszony vagyok. . . .

(Elteszi a pénzt és kifizeti a fűszeresnél 
a három hónapos adósság ogy részét. . . .)

Elleste: T övis.

Közönség köréből.
Csendőrséget tanyáinkra!

A parancsoló szükség azon követelmé
nyét, hogy a tanyai élet- és vagyonbiztonság 
megóvása szempontjából, a csendőrségi szol
gálat terjesztessék ki, megértették azok, akik 
városunk ügyei felett komolyan gondolkod
nak. Eme körülménynél fogva, do tett Ígére
temhez képest is, o lap egyik számában 
elmondottakat kiegészítem kívánom.

Illetékes helyről vett tájékoztatás után 
közölhetem, hogy a tanyacsoportok legalkal
masabb pontján elhelyezendő csendőrőrs, mely 
hat emberből állana, képos volna összos ta
nyáinkon az élet- és vagyonbiztonságot meg
védeni. A szakvéleménynek helyt koll adnunk, 
bár ón azon nézetben vagyok, hogy tanyáink 
szétszórt volta, a künn élők jolontékeny száma 
mellett, alig lesz kellő orodménynyol ily kis 
létszámmal a cél elérve. Különben foltovóso- 
met vagy igazolja, vagy megdönti a tapasz
talat. Födolog, hogy ami Ungváron, Munká
cson, S. A.-Ujhelyben, Békésen s másutt bevált, 
azt mi is alkalmazzuk, tudniillik a csondórségi 
szolgálat kiterjesztését.

Nem kételkedem abban, hogy a képviselő
testület e kérdéssel már közelebb foglalkozni 
fog. Épen ezért szükséges, hogy a tanács eleve 
gondoskodjék az adatok beszerzéséről. Tud
nunk kell, mennyibe került eddig a tanyai 
rendőrszolgálat, mily feltételek mollott kap
hatnánk egy csendörőrsöt. A javadalom között 
nagy különbség nem lehet, mert a csondőrnok 
úgy a városban, mint a tanyákon ogyonlö a 
rendeltetése, amit a csendőrkerüloti parancs
nokság szom elől nem téveszthet akkor, ha

az őrs fölállításának szükséges volta kellően 
indokolva lesz.

Ismétlem, hogy a csendőrőrs felállítása 
nomcsak azért égetően sürgős, mert a véres 
vorokodósok, gyilkosságok, lopások egymást 
érik, h inom azért is, mert bűnesetek elköve
tésének joloi rendszerint eltűnnek akkorra, 
amidőn a távolban tartózkodó csondörség ér
tesítve lesz. Igaz, hogy az ártatlant büntetni 
inoró feltevés alapján nem lehet, de a bűnös 
monokvóse a tettesnek vakmerőségre, elbiza
kodottságra nyújt alkalmat. No feledjük, hogy 
az őrs felállítása gazdálkodási szempontból is 
sürgős, mert a közelgő aratás idején a munkás 
nem mer annyira sztrájkolni, ha közelében 
csendőrt érez. Egész sorozatát lehetne felhozni 
amaz okoknak, melyek amellett szólanak, hogy 
népes, szétszórt tanyáinkon a tanyabirói és 
lovas rendőri felügyeletet, lovas csendőrök 
ollenőrzósóvol koll felcserélni.

Szó volt arról is, hogy a rendőri szol
gálat a városokban is csendöri szolgálattal 
cseréltessék fel. Ezt én nem osztom. Nem 
osztom pedig azért, mert városokban a cson- 
dör óvhatja az élet és vagyonbiztonságot, 
de a közrend ügyeibe már szervezeténél 
fogva sem avatkozhatik.

Amiként egy rátermett kötelességét is- 
merő csendőrnek szép hivatása lehet a tanyai 
élet keretében előforduló bűnesetek felderí
tése körül; épen úgy a városi élet egyes 
fordeségei, visszaélései körül az ügyes rendőr 
szolgálata megbecsülhetetlen. Vegyük p. u. 
a kávéházi élet ellenőrzését, a piacz szeminol- 
tartását s más hasonló kötelességeket, itt 
már elönybon áll a rendőri tapintat a csendőri 
orély felett. A cserkészi verekedésnél, a tol
vajok merényleteinél nagyon is beválik a 
csendőri fellépés; a kávéházi kártyások meg
lépéseinél s más hasonló alkalmaknál a pol
gári ruhát viselő rendőr már biztosabb orod- 
rnónyt érhet el.

Különben itt is amaz, előbb említett 
városokra hivatkozom, melyek tapasztalásból 
tudják, hogy a csendörség inkább a határ- 
beli csönd és rendre-, a rendőrség pedig a 
városi közrend felügyeletére alkalmas inkább. 
A tanyai élet és vagyonbiztonság megóvása 
szükségessé toszi a csendörség alkalmazását, 
do szerencsétlen gondolat volna ezt a városi 
életbe úgy vinni be, hogy a rendőrséget 
egyszerűen megszüntetnék.

Hinnem kell, hogy e kérdés közel áll 
a megoldáshoz, mely csökkenteni fogja ama 
sok és felháborító bűneset számát, molyek 
folyton ismétlődnek népes tanyáinkon.

E gy  polgár.

Nyilt-fér. )

Figyelm eztetés.
Az uradalmi polcnál ásványvíz köz

kedveltsége által indíttatva, utóbbi időbeli 
egyesek „uj polenai viz“ elnevezése alatt 
forgalomba óhajtják hozni közönséges szén
savval telített — minden gyógyhatás nél
küli — szenyvizüket és ezzel a közönséget 
tévedésbe akarják ejteni.

A t. c. fogyasztó közönség érdekében 
szükségesnek tartjuk felemlíteni, hogy az 
orvosi világ előkelőségei által kitűnő gyógy
hatásúnak elismert
„Uradalmi polenai v iz“

vignettáján és ónknpakján, úgyszintén du
góján az
„Uradalmi polenai v iz“

jelzés határozottan ki van tüntetve, miért 
is kérjük erre figyelemmel lenni és a nem 
ily jelzéssel ellátott palackokat vissza
utasítani.
Uradalmi ásványvizek bérlösége

Szolyván.

Elegáns füszerüzlet beren
dezés, felszereléssel együtt eladó.

Bővebbet Presse! Antalnál 
Tokajban.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség.
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Dr. Laufer Miksa
fogorvosi és fogtechnikai műterme

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

él lenében van.
Rendel egész napon át.
Miifogak 2 forinttól.

Telefou szám 135. Telefon szám 135.

1 Palack bor eladás.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy
Sóstószölö-telepi saját termésű kitűnő 

zamatu és tisztán kezelt

KULONLEGESSEGI

címkével ellátott 1 literes ledugaszolt 
palackokban helyben, Nyirfa-u. 3. sz.
a. saját házamban árusítom, illetve ren
delésre házhoz szállítom.

I liter fehér asztali bor 64 fillér 
I „ olasz rizling „ 72 „
Telefon utján a köveik, üzletekben megrendelhető
iilau Mór ur fűszer és úri divat üzletéhen telefon sz. 108. 
Friedmann S. utóda Ffllöj* Dezső fíisz. és div. fizi. tlf. sz. 105. 
Kerekes Pál ur férfi-divat üzletében telefon szám 93. 
Özv. Sichermann Dávidné szállító hivatalában tlf. sz. 102. 
Wasserman Sámuel ur fíísz. üveg és ]>orcellán űzi. tlf. sz. 121.

Kiváló tisztelettel :

Róth F e r e n c
sóstótelepi szöllötnlajdonos.

Nyirfa-u. 3. tlf. sz. 135
l- m i n d e n n e m ű  gazdasági gépek, fc műszaki cikkek és malom- 
s b e r e n d e z é se k  előnyös feltételek

mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók Fiuk, leánykák

soVányitó teának hatása k ülönö
sen  kövé r egyéneknél ism eretes.
Csomagja 2 korona. Kapható:
TÖRÖK JÓZSEF gyógytárában
Budapest, K irály-utca 12-ik szám .
> v  sss ax x# sx  >x >x vv v?#/A AA AíA ̂ A A.A AA, AíA,

§ SÍRKÖVEK |
m  a
H  mindenféle alakban és nagyságban X
# leg  olcsóbb á r a k #
X  mellett kaphatók: 2

|  FOHRBR ZSIGIOND FIAINÁL •
^  Nyíregyházán, 2
^  Várm egyeház-utcza 5-ödik szám . ^

1§

fc ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- Ö 
teleket is elvállal.

•; Föiizlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 3 
Fióküzlet: Mátészalkán. >]

ad K. 5S5G.
~ 1906.

Bolthelyiségek bérbeadása.
A város tulajdonát képező Domján-féle

telken épült bazár épület bolthelyiségeinek 
3 évi időtartamra leendő bérbeadására szóbeli 
és zárt írásbeli ajánlatok utján árverest hir
detek.

Az árverés határidejéül folyó évi junius 
he 7. napjának délelőtti 10 óráját, helyéül pedig
a városhaza kis tanácstermet tűzöm ki.

Az üzlethelyiségek közül a il—Vlll-ik
számuak lesznek bérbeadva.

A kikiáltási árak a következők :
11. sz. bolthelyiség (Szarvas-u. felöl) 400 K 

Hl. , „ „ „ 300 „
IV. „ „ 300 ,
V. , - 300 „
VI- „ „ 300 „
VII. . . .  _ 300 „

tá  részére csinos jocké sapka, szalma-kalap, fehér pi<jué és színes ruhácskák,
& lüster és chlott kötények, gallérkák, finom, divatos télharisnyák, czipök, nap- 

és eső ernyők. Továbbá ing, gallér, nyakkendő, jó minőségű női és férfi 
harisnya, házi czipők, glassé és ezérna keztyük, csinos k ézi táskák, minden- |<s 
féle böröndö. — Teljes konyha-felszerelések, csinos szoba-diszek, stb. stb.

"íj; Dús vá laszték  sport, ülő é s  fekvő gyerm ek xocsikban a ^legdíszesebb kivitelig.
4 általánosan ism ert jó árut legolcsóbb árban az

 ̂ E l s ő  N y í r e g y h á z i  Ba: á r b a n  |j
kérném  beszerezni!

M  Iskola-u. 1. sz. Hildán Sámuel íűszerkereskedése előtt. sÁ
8  ' ®
' m M

a Vili. 400
A részletes árverési feltételek a gazd. 

tanácsosi hivatalban megtekinthetők, illetve
átvehetők.

Szóbeli árverelők az árverés megkezdése 
el_ótt tartoznak a kikiáltási ár 10°/o-át kész
pénzben, vagy óvadókkópes értékpapírokban 
hánompénzül az árverést vezető,kezeihez le
tenni.

Zárt írásbeli ajánlatok pedig, melyekhez 
1'T,o bánompónz csatolandó, f. évi junius hó 
'■én délelőtt, az árverés megkezdése előtt a 
Polgármesteri hivatalba adandók be. 

Nyíregyháza, 1906. május 21.
ál áj érsz ky Béla,

polgármester.

Budapesti gabenabizományi cég
szakavatott és megbízható

ügynököt keres
készáru és határidő üzletekre. Ajánlatok: 

^Kiterjedt ismeretség 11399“ jeligével 
Schwarz József hirdetési irodájába
HlDAPEST, Andrássy-út 9. kéretnek.

3\  Segj óbb és legolcsóbb ásványvíz, a helyben

5 Schlichter Gyula Sándor Ferencz
á Boriiéi* Géza Bodnár Lajos
fii °6  urak és többek által állandóan használt, közkedveltségnek örv. Szolyva melletti

ÜJ P O L É N Á I  S A V A N Y U  VÍZ,
A mely gyomorbaj és küszvény ellen orvosi szaktekintélyek által a legmelo-

gebben ajánlva van.
^  Egészségeseknek kitűnő ízű, igen üdítő ásványvíz, bor vagy czitrorasavval vegyítve.

----  1 láda (G0 fél literes üveg) ára 7 korona 20 fillér.
Az üres üvegek ládánként 2 koronába vétetnek vissza.

Kizárólagos főraktár Nyíregyháza és Szabolesmeirye részére:

* C S I L L A G  S Á M U E L  IS

Ő G flZ D flS fiű l GEPGYÍiR
B U D A P E S T  ,

§É*%  f in z n s é p lő k é s z le te k .
úgy«*intén marénjárélt (uti-mOZlionyok) CSépléSÍ,

v o n ta tá s i éa szán táa i czélokra (a m ozdony u tán ak aaz-  
vtnojtsr tQtt eg.y  ö le t fogó ekével).

Külön árjegyzékek mindennemű gazdasági gépekről!
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i  PRÁGER KÁROLY
Parthie áru üzlete Zöldség-tér 1. szára.

■**§ Ajánlja dúsan felszerelt raktárát térfi és női gyapjú 
szövetekben. Legjobb minőségű kartonok battistok 

^  és Zephirek, vásznak és kanavászok, asztal és 
ágytakarók

|  leszállított árban árusittatnak.
Nagy választék női, férfi és gyermek haris

a i nyákban és zsebkendőkben
Fehér ajouros battistok métere . 40 fillér.
Mosó zephierek métere . . .  24 „

•ő?Í Mosó delainek „ . . .  50 „

g*

f
§►

6

03
J3>i

O

co
-03

CÖ-O
>»
03CÜ

minden hölgynek módjában á ll ezt megszerezni

M A R G ÍT -C R É M
csodás hatású arckenöes használata által.

A M a m i t  n r p m p  e=y rendkívül finom, kellemes sikossagu, 
IVlCII U l l  U i C IIIC  gyorsan felszívódó, kedves illatú vegyszer, 

mely már az első kísérlet alatt mintegy behizelgi magát; a bőrnek rögtön 
kellemes puha bársonyszerü tapintatot ad, 10—20 nap alatt teljesen átala
kítja a bőrt, nyomtalanul eltüntet szepiőt, májfoltot és mindennemű bőr- 
tisztá Hanságot

E lőn yös tu la jd on sága  ezen eremnek, hogy a bőrt nem teszi 
zsíros tapintatuvá, fényessé, mint más kenőcs, sőt ellenkezőleg, annak fé
nyét, mint a púder elveszi, minél fogva nappal is alkalmazható. A bőrt 
táplálja, mitől az gyermekded iideséget, teltségvt, bársonyszerü puhaságot 
és kellemes tapintatot nyer.

Leglényegesebb előnye, hogy h ig a n y t, Ólmot nem  tartalmaz 
és igy teljesen ártalmatlan.
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/.appan 70 üli. Margit-puder 1 kor. 20 fillér. Margit-fog- 

pép 1 kor. Arcviz 1 kor.

K észíti: 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  gyógyszertáraiban,
(15. 5-1.)

POOÖfXJOOÖOOOOOOOOOOOOOÖOQt

Hoffherr és Schrantz
gépgyár

bizományi raktára

M A N D L  EMI L
szénraktárában

Nyíregyháza, Széchényi-tér 8. ^

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

kék nélkül, §
répa, szeeskavágóit és gőz- § 

eséplő gépeit. §

-03
NI
00cö

-03Mw

m a

GUTTMANN HENRIK
=  divatáru üzlete =

Van szerencséin a mélyen tisztelt vevőim- 
mel közölni, hogy a tavaszi posztók úri 
öltönyökre nagymennyiségben a legújabb 
mintájú és legjobb minőségben megér
keztek melynek megtekintésére tisztelt 

-»:■ vevőimet meghívom. —-
Kiváló tisztelettel

Guttmann Henrik.

Egyház-u. 10. sz.

<m

<m

< ^ i
<s^j

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására adni, hogy

ü g y n ö k s é g i  i r o d á t
nyitottam.

Közvetítek mindennemű. Vétel és eladást. 
H áz, birtok, értékpapír és minden e szak
mába vágó megbízást elvállalok és azt a legleiki- 
ismeretesebben bonyolítom le. Széleskörű ismeret
ségem lehetővé teszi, hogy minden kívánalomnak 
megteleljek.

A n. é. közönség b. párttogását kéri

kiváló tisztelettel:

§$$>

»

Hirdetések <
! \  
í (

lapunk részére ^
<

Tavaszi és nyári idény 1906. évre.

Egy sze lvény  á r a  310 mt. / K 7 —, 8-—, 10-— jój 
hosszú teljes fértiöl- ) K 12-—,14-—jobb
tönyre elegendő (ka -  1 K16- — 

l K21-—
—, 18’— finom 

legfinomabb

2?

j u t á n y o s ^  

árszámitással
felvétetnek a kiadó 

hivatalban

Iskola-utca 3.
Telefon 132.

i á t ,  nad rág  és meil.) csak
Egy szelvény fekete szalon öltönyre K 20'—, vala
mint felöltő szövetek, tourista-loden, selyem-kam 
garn stb. gyári árban az elismert szolid posztógyári 
raktár által

SIEGEL-IMHOF, BRÜNN.
Minták ingyen és öérm entve  M in taszerin t i  s zá l l í tá sé r t  fele
lő ssége t  válla lok. A magánvevőre  ó riás i  előnyök hárulnak, 
hogy szöve te i t  fenti czégnél közvetlen  gyár i  p iaczen ren- 
= = ■ " - , ----- — delheti. ■—

Kérjen csak Selle & Kary’s

>
)
)
)
)
>
>
>
>
>
)
>
>
>
)

Tolnay Sándor. egjobb tisztítószert mindenféle sárga és fekete
I cipőhöz. Különösen ajánlható Boxcalfs-, Oscaria. 

Chevraux- ős Lack cir Becs, XII/1.
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ÉVENTE 3  F Ő N Y E R E M É N Y

onnooo, 6 0 0 .0 0 0  és 3 0 0 .0 0 0  Korona
' nyerhető a most kibocsátott

Hazai sorsjegyen,
<1 1 'tt hogy nagyszerű já ték tervvel bir és  olcsón m eg- 

rr.eiy ■ nu V ' ttí.-ti nyújt a vevőnek nagy  árfolyam em olkedéaből 
,/erezh^tú’ KU eredhető haszonra is.

Pqv so rs je g y re  több főnyeremény is eshet.
— Ezen sorsjegyet árusítjuk :

. mellett, szigorúan a napi ár-Készpénztizetes folyam szerint.
, mellett, ugyancsak napi árfolyam szerint

L e t e t j e g y  drb.-kÉnt 20  — K foglaló ellenében és

R észletfizetés» «  3.“ " ?  I s o  5
, t részletnek, vagy a foglalónak b ekü ldése után átszár- 

- k a sorozit- és  szám mal ellátott eredeti r é s z l e t i v e t ,  
121:11511 l e t e t j  e g y e t ,  m ely lyel a vevő a húzásra való teljes  

játékjogot szerzi m eg.illetőleg
\ z első húzás már junius 5-én lesz.

1 1  uit közöljük választás céljából Hazai sorsjegyein k  szárn- 
kér luk azonnali ren d elések et, m ert csak ez esetb en  

^ 'T e jük meg a kívánt szerencseszám ot.
V/en sorsjegyszámok kizárólag; nálunk kaphatók.

j  ]l>44 1—50 124b 1—50 1250 1—50 1252 1— 5 
1254 l-ő o  125b 1—ü 
1276 1—50 12.' t—t 
1624 l - ó o  lb2b 1 —162 .
1606 1— >0 lbo

—50
—50 1268,1—50 12bo,l—50 1274,1—50 

50 128Ü 1—50 144b' 1—50 1450 1—50 
50 1(128 1—:>0 1630, 1—5)0 1632 l —50 

1-ŐO 1640 1—50 1644 1—501646 1—5>U

.!„m 1 _ 5o 4-'4! 1—50 4245 1—5)0 4247 1—5)0 4240 1—50 
4 1—50 4257 1-5 .0  4441,1—5)0 4443 1—50

III-, ! _ ’)() 4447  1 -5 0  4441* 1—50 4451,1—50 4453 1—50 
;_ón 445)0 1—öo 4461 1—50 4 463 1—50 4465 1--50 

44Í;; 1—50 4460 1—50 4471 1—5o 4473 1—50 4475 1—50

450 '. * _
4542 l - ü o  4.545 1—5)0 45)47 1—5)0 45)40 1—50 4o51,1—50 
4355 1—5á)455)7 1—5045)5)0 1—50 45)61 1—50 5403,20— 44 
5411 26-50

,-T.
váltóiizlete

Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 20. szám .
Vidéki ügy:.ökok előnyős fe ltételek  m ellett fe lvétetnek .

Legújabb szabada lom :
H / i x x  acetylén gázfejlesztő 

készülékek önálló telepeknek
v i l á g í t á s á r a .

Kezelés nélküli, önműködő, vízbe eső rend
szerű. telj-sen vrszó ly tc le il fe jle s z tő k .

VILLAMOS BERENDEZÉSEK
városok, kastélyok, gyárak, szállodák, malmok 
és magánházak világítására és erőátvitelre.

Specialitás: Önálló kis telepek (eleetregének.)
Motorok: benzin-, gáz- stb.-re. Üzembiztos, 
tartós fs kévés kezelést igénylő legolcsóbb 

gépek.
Fejér és Schm idt Budapest, 

F’ötVös-tér 2 .

—  AZ UJ —
fogorvosi és technikai miíterani

C S A K
Nyíregyháza, Tokaji-utca 20. sz.
V isk-V árhegyi Acél-flÍrdŰ

(Maramaros-megye.)
A verhovinai hegység legbájosabb, legkisebb részén van a Visk-Várhegyi 
A C É L-F Ü R D 0. A legkiválóbb orvosi szaktekintélyek által elismert gyógy

forrás, moly m egszünteti a vérh iány m indennem ű alakjait.
Kitűnő gyógyhatásúnak bizonyult a Visk-Várhegyi A cá l-fo rrás, 

különösen: a gége, légcső, tüdő, gyom or, bél és hólyag idült 
hurutjainak.

B iztos gyógyulást nyújt az aranyér, term éketlenség a 
női- és fé rfi iva rszervek  bajainak.

Kérjen prospektust a VISK-VÁRHEGVI fürdő-igazgatóságtól.
Igazgató: Böhm Lajos.

V isk-Várhegy Máramaros-megye legszebb részén fekszik, hegyekkel 
körülvéve. Levegője tiszta pormentes. — A fürdő vasúti állomása: Bustyaháza. 
Egy órányira Visk-Várhegytől. A t. fürdő vendégek kényelméről gondoskodva 
van, a vasúti állomásnál kocsik állanak rendélkezésre. A vendégek állandó 
orvosi felügyelet alatt vannak. Pontos postajárat. Fényes vendéglői helyiség
ben kitűnő keresztény konyha. Penzió 6—8 korona személyenként. Szigoruau 
kóser konyháról is gondoskodva van. Olcsó, kényelmes lakásról, azonkívül 
a fürdövendógek vendéglői ellátásáról is a fürdőigazgatóság 
Gyönyörű, festői kirándulási helyek.

Kérjen p rospektust!

gondoskodik. —

a

á

N yom tatványokat
olcsón, csinosan és gyorsan készít

Piringer János utóda
- — könyvnyomdája .

(Uárosház-épület).

Telefon 140.Ü j  b e t Ü f e l S Z e i ’ e l é S ! TelefonHO.

r

Seffer Antal SPORT ESZKÖZÖK és KÖTÉLGYÁRTÓ IPARTELEPE
Bu d a p e s t . ív., károly utgza boltszám íztfetemtmíf)
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8 Führer Zsigmond f iai
Ifi ^

N y ír e g y h á z á n :m

| j  a Hazai Aszfaltipar Vállalat, Szabolcs-
p
1

>í
m
l

I

=  megyei kizárólagos képviselői. —
A já n ljá k  négyszö g le tes , s a jto lt aszfalt
lapjaikat burkolási czélokra, m e ly e k b ő l 
á llan d ó  n a g y  ra k tá r t  ta r ta n a k . —  E lv á l 
la ljá k  u d v a ro k , ra k tá ra k , fo lyo só k , k o n y 
h á k , k a m a rá k , k a p u a lja k

i

M

-r - •>-»---* - r-

W  aszfaltozását
p in ezék  és h e ly is é g e k  szárazzá tételét,

I f i  v a ló d i és tis z ta  b e lfö ld i a sz fa lt a n y a g g a l.
m  '
p l Felvilágosítások, költségvetések, minták ingyen 
$ i  és bérmentve.
m

Uj épület- és műlakatos-üzlet.
Van szerencsém mély tisztelettel a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, hogy helyben,

a Virág- és Salétrom-utca sarkán egy
modern mii- és ííísí 

épület-lakatos műhelyt
rendeztem be.

Elvállalok mindennemű épület- és műlakatos 
munka készítését, pontos, szolid és jutányos kivi
telben. továbbá kerékpárok, varró- és írógépek 
s bármilyen műszerek javítását.

Bátorkodom hivatkozni 12 évi szakbeli gyakor
latomra. amelyből 5 évet. Franciaországban, Páris- 
ban töltöttem  el. hogy úgy csín. mint jó munka M 
tekintetében úgy a legegyszerűbb, mint a legmodernebb Ifi 
igényeknek is képes leszek megfelelni. Fjj]

Nagybecsű pártfogást kérve, maradok ■■
mély tisztelettel ülj

H agym ásy Sándor [í
épület- és műlakatos alj
Salétrom -utca 2. [Kj

2 tanuló 
felvétetik.

Legjobb varrógépek
k ap h atók :

Herskovits Gyula
varrógép raktárában

(a gróf Schönbrun-féle sörraktár telkén)

S in g e r  és m in d e n fé le  re n d 
szerű  v a rró g é p e k  h á z i s z ü k 
ség le tre  és ip a r i h a s z n á la tra .

A legmelegebb és lesrjobb gyógyhatású kéues 
hőforrások az egész kontinensen, szükséglet szerint 
mérsékelve (38—48 C" t'oku) hővizzel tí tükörben és 15 
porcellánkádban

Stubnya fürdőn,
tenger feletti magasság 518 méter. Közvetlenül vasúti 
állomás mellett a budapest—ruttkai vonalon.

Feltétlenül biztos gyógyulás: minden 
izületi és izomrheumás megbetegülésnél, ischias. 
köszvény, neuralgia (idegbántalmak) női bajok 
és bőrbetegségek esetében Ekcéma, Prurigo, 
Psoriásis, bérmennyire idültek is azok.

Nyári és téli gyógykezelés
Orvosi vezetés alatt álló no- és fürdőkurák, poreellán-, 
kád- és tükörfürdők, pakolás, izzadási kúrák, villanyozás, 
másságé, uszoda és hidegviz-gyógykezelés.

Pompás fekvés, fenyőerdők közepette, elterülve a 
Tátra hegység egyik remek fensikján és így megbecsül
hetetlen, mint lóggyógyhely is ; nagy és szép park Leg
olcsóbb árak, legnagyobb kényelem, egészséges lakások 

j és tápláló élelmezés. Vasút-, posta- és távirda állomás, 
j gyógyszertár, saját fürdőzenekar, Lawn-tennis. — Állandó 
j előkelő úri közönséggel.

j .  ^  g  y  J  ^  y O f / O S l *  Fürdő-orvosok: dr. Iíollemann Ján , dr. Jako-

Előidény julius 1-ig, utóidény augusztus üO-tól
Fióküzlet: Kisvártlán, Beregszászon és MátészaUkáo. ; « ° " », en g ed m én y . -  Képes prospektussal és feiviiágosi-

tassal szolgai az
W W W W W W W W W W W W  ■ Igazgatóság.

kényelmes

COOOCOOOOOOOOCX)OOOOOOÓOOŐOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO
* *  Selyem, szövet és ^Állandó raktár 

gyászkalapokban

= A tavaszi újdonságok megérkeztek. =
mosó blousokban z  

állandó nagy raktár ^

őzsa 0
0

Selyem, szövet és 
mosó blousokban 

q  állandó nagy raktár

L A J O S  ut ó da .
jutányos

Állandó raktar 
gyászkalapokban

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO 0
NYOMATOTT P1RINGER J. UTÓDA (Borbély Bein) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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