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A Kossuth szobor leleplezése.
Gyönyörű reggelre viradtunk a 

szobor leleplezés napján. A tönséges, a 
hatalmas Isten, hetek óta tartó rossz 
idő után ünnepet rendezett: Kossuth 
emlékének.

Elkövetkezett tehát Kossuth ün
nepe!

Mintha egy magasztos érzés egy- 
beíorrasztotta volna a sziveket és lel
keket, mintha a hazafiui érzés tüzkohó- 
jában eltűntek volna a lelkekből a kö
zönséges indulatok, mintha egyetlen 
óriás egyetlen lelkesedése tört volna 
utat: úgy szállott ezernyi és ezernyi 
embernek, ezernyi és ezernyi lelkes 
hazafinak hálaadása a honszerelem szár
nyain az Egek Urához !

Gyönyörű ünnepet ültünk. Méltót 
Kossuth emlékéhez. Tízezernyi tömeg 
ajkán hangzott fel a lelkes tüntetés, 
sokaknak szemében gyűlt össze egy  
könnycsepp, amikor lehullott a lepel s 
előttünk állott az ércszobor, amelyből 
lelkesedés tüze áramlott szót a lelkekbe, 
amely ólettelensógében is élet nyilvá- 
nulások, érzések bőséges forrása lett.

És amikor Nyíregyháza város pol
gármestere átvette a szobrot, bogv azt 
időtlen-időkig a honfiúi szeretet oltára
ként megfogjuk mi és utódaink őrizni, 
úgy szereztük, hogy ezekben a sza
vakban benne volt a fogadalom nem
csak a szobornak, nemcsak Kossuth 
emlékének, de annak az eszmének, 
azoknak a hatalmas alkotásoknak to
vábbképzésére is, amelyek megterem
tője, legnagyobb harcosa, Kossuth La
jos volt.

* *
*Szép idő kedvezett a szobor 

leleplezés ünnepélyének. A reggeli órák
ban már népes volt a Kossuth szobor 
környéke, A rendezők, diszitők, ünnepi 
ruhába öltözött érdeklődők folyton vái- 
tozo csoportja, mint valami kallcidoskop 
gyönyörködtette a nézőt. Ünnepi han
gulat mindenütt, de különösen a lelkek
ben. Egyszerre nagyobb csoportosulás 
támad, gyermekek s felnőttek vesznek 
körül egy öreg roskadozó embert, ki
nek termeten a 48-as honvédek egyen
ruhája diszlett. Olyan megható, olyan

csodálatosan kedves kép. A legtöbb 
embernek könny csillog a szemében. . .

Lassanként gyülekezni kezdenek az 
emberek; mindinkább megtelik a kö
zönség részére fenntartott hely ünneplő 
emberekkel, hatóságok, egyesületek, 
küldöttségek felvonulása, majd diszina- 
gyar ruhás urak csoportja kölcsönöz 
festői képet az ünnepségnek, itt a fény
képészek a felvonulás egy-egy részét 
örökítik meg, amott a mozgószinház 
vállalat gépje kezdi meg kattogását. 
Pont tizenegy: az ünnep megkezdődött.

* **
Az események lefolyásáról a kö

vetkezőkben számolunk be :
Vendégek érkezése

Kossuth Ferencz szombaton este a 
Debreczen felőli vonaital érkezett Nyír
egyházára, akit dL'bolcsvármegye és 
Nyíregyháza város közönsége nevében 
Mikecz Dezső alispán üdvözölt:

Kossuth Ferenc az üdvözlésre kö
vetkezőleg válaszolt:

— Nemcsak hazafiui kegveletemnek 
adok kifejezést, amikor idejöttem, hanem 
hawaiiul Kötelességemnek is. mert erős 
meggyőződésem, hogy áráig Kossuth Lajos 
emléke éi e hazában, addig ez a haza nines 
elveszve. Önöket nem kell arra kérnem, 
hogy tartsák meg ezt az emléket, de azt, 
igenis, mondhatom, hogy végtelen nagy 
örömömre szolgál, hogy gyarló egészségem 
ellenére is eljöhettem önök közé, önökkel 
ünnepelni.

A közönség lelkes tüntetése, a 
Kossuth nóta hangjai mellett vonult, 
hosszú kocsisorban a menet a városba.

Kossuth Ferencz Meskó László dr. 
orsz. képviselő vendége volt.

A vendégek nagyrésze vasárnap 
délelőtt érkezett meg.

Az ünnepély.
Tizenegy órakor megkezdődött a 

| közönség elhelyezkedése, amely a ren- 
j dezősóg kiváló munkája folytán, simán, 
i gyorsan s a legnagyobb rendben történt, 
i Néhány perccel tizenegy óra előtt a 
j vendégek is megérkeztek, elhelyezked- 
! tek a tribünön, majd Kossuth Ferencz 
| érkezésére hatalmas éljenzés támad,
! mindenki helyén s pontban 11-kor Mi

kecz Dezső alispán megadja a jelt az 
ünnepély megkezdésére.

A városi daiegylet a Himnusz el- 
éneklésével kezdette meg az ünnepélyt, 
melyet a közönség állva s levett ka
lappal hallgatott meg. Majd Mikecz De
zső alispán lépett a szónoki emelvényre 
s üdvözölve a vendégeket, lelkes sza
vak kíséretében megnyitotta az ünne
pélyt és felkérte Dr. Meskó Lászlót 
ünnepi szónoklatának elmondására.

Meskó László dr. orsz. képviselő a 
következő szószerint közölt gyönyörű 
beszédet mondotta:

Tisztéit ünneplő közönség !
A magyar nemzet történetének lapjai 

hasonlítanak az ég boltozatához, amelynek 
csillagai egymást múlják felül fényben, ra
gyogásban. Mindegyik csillag nagy múltúnk 
egy-egy nagy alakja, aki legelői járt abban, 
hogy fényt derűsen nemzetünk elborult egén, 
ha azt beborulni engedő az isteni akarat. 
Mentül sötétebb, minél sivárabb a jelen, an
nál ragyogóbb, annál fényesebb a múlt. A 
sok csillag között, amely fényt és ragyogást 
áraszt nemzeti történelmünk egén, van ki
sebb és nagyobb, van tündöklő és halvá
nyabb, de valamint a nagy mindenségben 
minden égi test betölti a maga hivatását és 
fenntartani azt az összhangot és összehangzó 
működést, amelynek biztosítékai a világ 
rendjének, — ©pugy nemzeti nagy múltúnk 
dicső alakjai egyenként ugyan, más-más 
korszak vezérei, valamennyien azonban a 
nemzet létét alapozták meg, fennmaradását 
biztosították, fejlődését irányították.

Hála az isteni gondviselésnek, a ma
gyar nemzetben rejlő ős erőnek, mindig volt 
annyi erője, hogy betöltse azt a hivatását, 
melyet számára a magasabb hatalmak ki
jelöltek.

A magyar nemzet ezredéves múltjában 
voltak évtizedek, amelyek valóban nagy és 
nehéz megpróbáltatások elé állították a nem
zetet, de kivált ezek közül a XIX. század, 
főleg annak első fele, a megoldásra váró 
feladatok nagysága, sokfélesége ós rendkí
vüli nagy hordorejónól fogva. Tagadhatatlan, 
hogy e feladatok raikóp való megoldásától 
függött a haza sorsa, a nemzet jövője. A 
nagy és kiváló férfiak közöfl, akiket az is-
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teni gondviselés ebben a válságos és nehéz 
időben küldött nemzetünknek a legnagyobb 
és legkiválóbb Kossuth Lajos volt.

Méltó arra, hogy megöiökitsük emlé
kezetét, hogy kegyelettel és hálaérzettel vi
seltessünk iránta.

íme, a mi hálánk és kegyeletünk tanu- 
jele: hulljun le a lepel ! (A leleplezés meg
történik.)

Voltak ugyan a unnazetuek a jog és 
szabadság hajnalhasadása idejében jeles fér- 
fiai, akik igyekeztek felrázni a nemzetet 
tespedósóből, munkájuk azonban nem érte 
el a kellő sikert. Ekkor Kossuth Lajos állott 
a kezdeményezők élére. Az ö kiváló szelle
mének, lángoló szeretőiének, kiváló tollának 
ékesszólásának ellenállhatatlan erejével fel
ébresztette a szunnyadó nemzetet. Kifakasz
totta a népjogok virágait. Évtizedek mulasz
tásait jóvá téve, megvetette alapját azoknak 
az intézményeknek, amelyek a szabadság, 
egyenlőség és testvériség nagy elveit voltak 
hivatva valóra váltani. Letörte a jobbágyság 
bilincseit, hogy szabad legyen, aki eleddig 
röghöz kötött szolga volt. Felszentelte és 
magas piedesztálra emelte a munkáit, ame
lyet eddig csak rabszolgához tartottak illő
nek. Felszabadította a hitet, hogy szabadon 
szálljon istenéhez, feltámasztotta a jogot, a 
szabadságot, követelte a megvalósítását an
nak. ami jogos, igaz és jó. Az emberi es 
polgári jogokat kiterjesztette a magyar nem
zet minden lakójára. (Hosszantartó éljenzés.)

Megvalósította a közteher-viselóst. Ámde 
Kossuth nemcsak azért magaslik ki korának 
jelesei közül, mert mindenkinél nagyobb ré
sze volt abban, hogy Magyarország újjászü
letett, de kimagaslik főként azért, hogy ak 
kor, amikor a nagy alkotásokat létrehozó 
országgyűlés és a király között megbomlott 
a megértés szelleme, az ő hivó szava, az ö 
felmagasztosult ókesszólása volt az, amely 
mindig magával ragadó ellenállhatatlan ere
jével megteremtette azt a hadsereget, amely 
a világ bámulatát kiérdemelt csatákat vívta 
a jog és szabadságért, megmutatta a világ
nak, hogy a magyar nemzetnek nemcsak 
arra van ereje, hogy nagyszerű alkotásokat 
létesítsen, de van ereje arra is, hogy ezeket 
az alkotásokat ha kell, fegyverrel is megvó- 
delmezze. (Hosszantartó lelkes éljenzés.)

A szabadságharcunk hős honvédéi, a 
példátlan vitézség és bátorság és párját rit
kító önfeláldozás láttára hála és hódolat il
leti azt a férfiút, aki a döntő pillanatokban 
szive lelke lángolását vitte be nemzetébe. 
Egyedül az ö érdeme, hogy él magyar, áll 
Buda meg. Mert az ő páratlan erömegfeszi- 
tóse és az abban nyilvánuló nemzeti öserő 
kónyszeritette a hatalmat arra, hogy később 
a jogfolytonosság útjára lépjen és a nem
zettel való megegyezés sikerüljön.

Ha Kossuth Lajos páratlan lelki ereje, 
dicső vezérei a honvédségnek és a dicső 
honvédek nem szereznek az egész világ előtt 
ismeretes és örökké emlékezetes diadalokat, 
úgy aligha érjük meg alkotmányunk helyre
állítását, mert á történelem azt tanúsítja,

hogy csak az a jog és szabadság érvénye
sül, amelyet szükség esetén kellő erővel ér
vényesítettek. (Hosszantartó lelkes éljenzés.)

Nem volna teljes az ő érdemeinek ba
bérkoszorúja, ha meg nem emlékeznék 
azokról a nagy eszmékről, amelyeket honta
lansága hosszú idejében táplált magában 
akkor, amikor ő virrasztott nemzeti létünk 
gyenge világánál. Ha cselekvésben az ő hangja 
volt a nemzet hangja, a gyász és szenvedés 
idején egymaga volt ő az egész nemzet!

Mert ahol szabadon hangozhatott a szó, 
az ö fájdalmának hangos jajszava serkentette 
részvétre és sajnálatra irántunk a nagy vi
lágot. A nagy világnak ö magyarázta meg, 
hogy a romokkal takart magyar haza leti
port küzdelme a szabadságért, jogért és al
kotmányért vívott küzdelem volt. Ott volt 
mindenütt, ahol nemzetének védelmét re
mélte és a külpolitika minden eszközét meg
ragadta, hogy nemzete sorsán javítson.

Amikor a nemzet megegyezett koronás 
királyával, a magyar jogfolytonosság, a jog 
érvénye újból helyre áll: Kossuth Lajos 
megmaradt hontalannak, addig vallott elveit 
állhatatosan hirdeti a magyar haza, teljes 
önállóságát és függetlenségét. (Lelkes él
jenzés.)

Elveitől sem sorscsapás, sem balsze
rencse nem tántorították el. Amilyen nagy 
volt egykor az érzéseiben, cselekvéseiben, 
alkotásaiban, olyan nagy volt később a tű
résekben, a szenvedésekben. Élete deielőjón 
szabadság, dicsőség el nem kápráztatta, 
életét családi csapás, testi és lelki szenvedés 
meg nem törte. Elveit megállotta mindvégig 
rendületlen példát szolgáltatva az utódoknak, 
hogy ha a kitűzött eszményt keresztül vinni 
nem tudják is, magát az eszményt feladni 
nem szabad. (Hosszintartó lelkes éljenzés.)

Csoda-e, ha a nemzet kegyelete párját 
ritkító gyászpompával hozza haza a nagy 
férfiút, aki a 80-as évek folyamán Szabolcs- 
vármegye iratára adott válaszában azt mon
dotta :

Még csak annyi hasznára sem lehetek 
a magyar hazának, hogy testem porhüvelyé
nek szétmálandó porain csak egy hazai fű
szál éledjen, mert a messze távolban idegen 
földön feküsznek majdan.

Csoda-e, ha minden gyászpompánál 
nagyobb benső fájdalom és kegyelet jelei
vel, a nemzet egyértelmüleg borul le atyja 
ravatalánál, amint egykor ö a képviselő- 
házban a 200000 honvéd egyértelmű meg
ajánlása után a nemzet nagysága előtt le
borult.

Csoda-e, ha az akkor uralmon levő 
politikai párt kijelentette, hogy Kossuth La
jos iránt való hála és kegyelet s a magyar 
király iránt való hűség, a magyar felfogás 
szerint ikertestvérek és Mária Terézia trónra- 
lóptekor azok a kardok repültek ki a hüve
lyükből a trón védelmére és megmentésére, 
amelyek pengéjén ott ragyogott még a ku
ruc harcok dicsősége ! (Hosszantartó és lel
kes éljenzés.)

Csoda-e, ha a magyar nemzet mélyen

szivébe zárta a férfiút, aki soha egy pilla
natra sam hagyta el a magyar nemzet őr- 
állomását.

Csoda-e, ha a magyar nép milliói, 
azok, akik már belől vannak az alkotmány 
sáncain, de azok is, akik még kívül vannak, 
de az ő szelleme nyomán oda törekednek 
és be is fognak jutni oda, sohasem felejtik 
el és nem felejthetik el, mit köszönhetnek 
Kossntk Lajosnak.

Ez az emlékmű, amelyet Szaboicsvár- 
megye Nyíregyháza közönségével, soha ki 
nem alvó hazaszeretete és kegyelete jeléül 
emelt művészi kézzel és művészi ihlettel, 
nem arra hivatott, hogy Kossuth Lajos em
lékének eleget tegyen, de öumegbecsülósüok 
tanujeie, ha az ö nagy alkotásai iránt érzett 
mélységes csodálatunk és hálánknak adunk 
adunk kifejezést. (Éljenzés.) Kossuth Lajos 
emlékeinek külső jelekre szüksége nincsen, 
olyan mélyen véste ő magát bele a magyar 
nemzet szivébe, hogy ahhoz fogható emléket 
az ő számára emberi kéz nem emeihat. Ál
lítsunk Kossuth Lajos emlékére bármily ma
gas emlékoszlopot, d z  ő nagyságához nem 
fogunk vele fölórni.

Mi mindannyian ünneplők nagy ünne- 
peitünkhöz csak akkor leszünk méltók, ha 
nemcsak külső jellel, nemcsak szóval, ha
nem Kossuth Lajos szelleme és póldaadása 
szerint igaz érzéssel és kegyelettel áldozunk 
azon az oltáron, amelyet Kossuth Lajosnak 
emelt a nemzet legújabb kegyelete. (Él
jenzés.)

Áldozásunk csak igy lesz Istennek tet
sző, a nemzetre üdvös és áldásos, kegyele
tünk virágai csak úgy fognak a magyar 
hazának gyümölcsöt teremni.

Legyen emlékezetünkben Kossuth La
josnak a haza javát egységesen előmozdító 
törekvése s az ebből fakadó tevékeny és a 
nemzetünkre áldásos működése 1 (Sokáig tartó 
lelkes éljenzés.)

Az ünnepi beszéd után a városi 
dalegylet „Győzelmi dal“-a következett, 
amelyet szépen, teljes praecizitással adott 
elő.

Majd Dr. Vietórisz József szavalta 
el frenetikus hatást keltő gyönyörű köl
teményét, melyet lapunk más helyén 
hozunk.

A szűnni alig akaró taps és éljen
zés elhangzása után ismét Mikecz Dezső 
alispán lépett a szónoki emelvényre s 
lendületes beszéd kíséretében átadta a 
szobrot Nyíregyháza város polgármes
terének, aki azt lelkes szavakkal, Nyír
egyháza város népének mindenkor iel- 
kes hazaiiságát kiemelve vette át. Be
szédjének az a része, amikor a nyír
egyházi polgárság hazafiasságának bi
zonyságául a jelenlevő nyíregyházi 48 as 
honvédekre hivatkozott, lelkes tüntetést, 
éljenzést és tapsot váltott ki a közön
ségből.

Ezután a közönség kívánságára 
Kossuth Ferencz lépett az emelvényre s 
a következő beszédet mondotta:

Az eredeti Melichár „Unicum-Drill“ vetőgépek, a világhírű Bácher- 
acélekék, hullámos tárcsás boronák, a combinál t soros műtrágya vető
gépek (sorba vet, sorba trágyáz.) 3i-52-« Kizárólagos raktára:

Ráhmer Sándornál D a h n o n a n  Piao-utca 4 3 . szám, a Drélier mellett,
u c U I  c b c l l ,  Baoher— Melichár gépgyárának fióktelepe.
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Némán áll e szobor előttünk. És még
is hallom hangját, amely lelkemhez szó!. , 
Azt mondja e hang: meghaltam, üo azok 
r.z eszmék, amelyekért éltem, örökké élni 
fognak.

Azt mondja e hang : eltemettek, de 
elveim kitörnek a sírból és eget kérnek !

Azt mondja e hang: nem vagyok 
többé közietek, mégis ott ülök mindenütt a 
magyar tűzhelyeknél és ha lesz szüksége a 
hazának arra, hogy legyen egy eszme, 
amely egyesítse az egymásra törő magya
rokat, akkor ez az eszme az én eszmém 
lesz, Kossuth Lajos eszméje !

Ez a szobor hirdetni fogja azokat a 
nagy elveket, amelyek iránt hűtlen nem 
lehet a magyar soha ! Mert a magyarnak, 
bármelyik párthoz tartozzék is, kívánni 
keli azt, hogy hazája független legyen és 
szabad ! (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés.)

A közönség kívánságára Papp Zol
tán orsz. képviselő szavalta el ezután 
nagy hatás mellett alkalmi ódáját.

Majd a koszorúk elhelyezése kö
vetkezett.

A koszorúk elhelyezésénél a lete
vők lelkes szavakkal adóztak Kossuth 
emlékének. Ezekből az elhangzott be- j 
szédekből néhányat sikerült feljegyez- j 
nünk, melyeket szószerint közlünk.

Köszönik elhelyezése.
A képviselőház koszorúját Mikecz Dezső 

alispán helyezte el a következő szavak kí
séretében : A magyar képviselőház megbízá
sából helyezem el e koszorút a haza nagy 
fiának szobra előtt.

A főrendiház koszorúját Májerszky Béla 
kir. tanácsos, Nyíregyháza polgármestere he
lyezte el a következő szavakkal :-

Megbízást nyertem, mint a szobor bi
zottság alelnöki, hogy a főrendiház által kül
dőit koszorút ón helyezzem itt el. Amely 
megbízásnak amidőn eleget teszek, kívánom, 
hogy a magyar haza minden fiánál a haza- 
szeretet, egyenlőség és testvériség eszméje 
legyen mindenek előtt a legdrágább.

Az Isten áldása legyen a magyar haza 
hii fiain ! (hosszas éljenzés.)

Szabolcsvármegye koszorúját Mikecz 
Dezső alispán e szavakkal tette le :

Naggyá, hatalmassá, gazdaggá és sza- ! 
baddá akartad tenni a hazát szived minden 
dobbanásával, lelked minden erejével.

Törvényhatóságunk megbízásából he
lyezem el e koszorút Kossuth Lajos szobrán.

Nyíregyháza város koszorúját a polgár- 
mester : Nyíregyháza város közönsége ne
vében, mint polgármester örömmel teszek 
eleget jelen teladatomnak s Nyíregyháza 
város közönsége nevében leghálateltebb szív
vel és tisztelettel hajolok meg e szobor előtt 
és ráhelyezem koszorúnkat azzal a kíván
sággal, hogy a mi nyíregyházi népünk Kos
suth Lajos emlékét szivébe zárva nemcsak 
a mai nemzedék, hanem nemzedékről nem
zedékre minden lakosa igaz hazaszeretettel 
vegye körül e szobrot. (Lelkes éljenzés.)

Zemplén és Sátoraljaújhely koszorúját . 
Farkas Andor Sátoraljaújhely polgármestere 
helyezte el :

Zemplénvármegye és székhelye Sátor
aljaújhely közönsége nevében koszoruzom 
meg uj szobrodat azzal a fohásszal, hogy a 
te szellemed erősítse meg mindazokat, akik I

a népjogokért folytatott küzdelmükben meg
fáradtak és uj erőért hozzád jönnek.

Ungvármegye es város. Komjáthy ref, 
lelkész :

Ungvármegye és székvárosa közönsége 
nevében helyezem el e koszorút azzal a fo
gadástétellel, hogy miképen ezer évvel ez
előtt Ungvármegye területén emelte pajzsára 
a hót vezér Árpádot, azért, hogy őt fejedel
münknek elismerve érte tüzbe-vizbe menni, 
ólni-haini készek, ép igy mi, Ungvármegyé- 
nek és városának, Magyarország utolsó fel
legvárának ez idő szerinti lakosai ott az 
északkeleti határszélen oltárt emelünk ke
gyeletünk, lniünk, lelkesedésünk minden ere
jével keblünk templomában annak a férfi
únak az emlékezetére, aki az egyenlőség, 
testvériség és szabadság boldogító eszméinek 
apostola volt, aki az eszméket életében nagy 
szive utolérhetetlen lángszónoklataival hirde
tett s a melyekhez való hűségét hontalan
sága idejében az egész világ előtt bebizo
nyította.

Kossuth Lajos apánk, esküszünk, hogy 
mindig híven követünk !

Nagykálió : A szavak és tettek lánglel- 
kü bajnoka, Kossutn Lajos — aki Nagykálió 
község díszpolgára is volt — iránt érzett 
hálás kegyeletünk és emlékezetünk jeléül 
helyezem el o koszorút.

Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület. 
Gr. Vay Tibor: Hazánk nagy fia szobra előtt 
kinek neve érc betűkkel van bevésve s ki
nek emléke eltörölheteilenül ól a szivekben, 
helyezem el e koszorút a Szabolcsvármegyei 
Gazdasági Egyesület nevében.

Jótékony nőegylet: A jótékony nőegy
let nevében helyezem el e koszorút a ma
gyar nemzet halhatatlan szabadsághösének 
szobra előtt.

Izraelita nőegylet : A jog, szabadság és 
egyenlőség lánglekü apostolának szobra előtt 
helyezem el e koszorút a nyíregyházi izrae
lita nőegylet nevében.

Kir. Bíróság: Kovács István?;törvónyszéki 
elnök. A negyvennyolcas törvényhozás élő- 
harcosának, Kossuth Lajosnak szobrára te
szem le ezt a koszorút a nyíregyházi kir 
törvényszék, ügyészség és járásbirósági tes
tület megbízásából és nevében.

Szabolcsvármegyei függetlenségi párt : 
Gr. Vay Gábor. Kossuth Lajos, a magyar 
nemzet megváltója lábainál teszem le e ko
szorút a Szabolcsmegyei függetlenségi párt 
nevében.

Gazdaszövetség : Paulus Márton. A nyír
egyházi kisgazdák szövetséga nevében te
szem le a koszorút a magyar kisgazdák meg
váltója, Kossuth Lajos lábai elé, aki bennün
ket jobbágyokból polgárokká tett, úrral és 
nemessel egysorba helyezett, akinek köszön
hetjük most is. hogy szabad országban, sza
bad polgárokként élhetünk mi is.

Jer kisgazda társam, boruljunk le e 
szobor előtt és ide járjunk imádkozni.

Szabolcsi páholy : dr. Popinyi Albert. 
Kossuth Lajosnak az egyik legnagyobb ma
gyar szabadkőművesnek szobrára teszem le 
ezt a koszorút, aki magyarságunkat és a 
szabadkőművességet oly szép harmóniába 
olvasztotta ; a magyar szabadkőművesek és 
a Szabolcsi páholy nevében.______________

Az ünnepély a városi dalegylet 
által énekelt „Szózat“-tál ért véget, 
mely után a közönség lelkes hangulat
ban s a legnagyobb rendben oszlott szét.

A bankett.
Déli 1 órakor a Korona szálloda 

nagytermében közös ebéd volt, amelyen 
a vendégek Kossuth Ferenccel az élü
kön, a vármegye és a város közönsége 
nagy számban s a 48-as honvédek vet
tek részt. Az asztalién Kossuth Ferencz 
ült. Mellette jobbról Geduly Henrik ág. 
ev. püspök, balról Dr. Meskó László. 
Az első pohárköszöntőt Geduly Henrik 
mondotta, irodalmi becsű, hatalmas szár- 
nyalásu beszédben emelve ki az ünnep 
jelentőségét. Somogyi Gyula kir. taná
csos Kossuth Ferenczet köszöntötte fel. 
Majd általános figyelem között Kossuth 
Ferencz emolkedett szólásra s megkö
szönve a lelkes ünneplést, államférfim 
bölcsességtől sugárzó szavakkal fejtette 
ki, hogy bármilyen politikai pártokban 
is vannak az emberek, egyben, — egy  
közös érzésben egyek vagyunk, — ma
gyar hazánk szeretetében. Szűnni nem 
akaró éljenzés jutalmazta az idős párt
vezért szép beszédjéért. Májerszky Béla 
kir. tanácsos polgármester a vendége
ket, Dr. Prőhio Viimos Bethlen Gyula 
szobrászművészt, Ruttkay Gyula g. kath. 
főesperes a szereplőket, Tóth Lajos 
szürtei ref. lelkész Dr. Vietórisz Józsefet 
köszöntötte fel. A közös ebéd 4 óra 
tájban ért véget.

6— 50— 17

Városi apróságok.
Érdemes megemlékezni a nyíregyházi 

ipartestületi elöljáróságnak most, — e héten 
hozott határozatáról, — mely nem több, — 
nem kevesebb, mint az iparostanonc-otthon 
alapkőletételének megünneplése. Még csak a 
méreteket ismerjük, de már az is elénk tárja 
ennek az ünnepélynek perspektíváját, — na
gyobb arányban tervezett lefolyását.

Az indító ok, mely az eszmét felvetette 
s megérlelte, iparosaink intelligentiájára s az 
intézmény fontosságának felismerésére való

F r i e d m a m n  S .  S á n d o r
cipőáruházába Nyíregyházán a legújabb amerikai és francia tavaszi 
T e le fo n  2ii. cipőkülönlegességek megérkeztek. 32_ 62_ 27 T e le fo n  211.
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a z  a fe lfo g á s , —  m ely  s z ü k s é g é t  lá tja  az 
első k ín á lk ozó  a lk a lom  m e g k a p á sá ra , am ik or  
le g m e g fe le lő b b  m ód on jfejezh eti ki N y ír e g y h á z a  
v á r o s  iránt érzett e l is m e r é s é t , háláját azért, 
h o g y  az ip a r fe j le sz té s t leg jo b b a n  b iztosító  
e z e n  in té z m é n y  lé te s ít é s é h e z  te k in té ly e se b b  
a n y a g i á ld o z a to t is  k é sz  v o lt  h ozn i.

Mint értesülünk, nemcsak a város érde
kelt tényezőit: a tanácsot, a Patronázs egye
sületet szándékoznak meghívni, — de az or
szágos gyermekvédő ligát, — a debreczeni 
iparkamarát, az ipartestületek országos szö
vetségét, a vármegye ipariestületeit, — szó
val mindazokat, kik az ipari érdekek védel
mében fejtik ki ténykedésüket.

Csak elismeréssel tudjuk fogadni az 
actiót, — mely nyilvános színvallás a tanonc- 
otthon fontossága, szükségessége mellett azon 
kevesek ellenében, — kik vak önzéssel s 
egyedüli indokként kiállítják ellene „ki fog“ 
akkor nálunk dajkálni.

Ha az intelligentia még nem örvend ál
talános elterjedtségnek!* **

Uj nőipar iskolánk első évének még 
csak első hónapját éli. S oz a kicsiny' idő 
már elég annak megállapítására, mily naggyá 
nőtt e  nevelési intézmény uj szervezetében 
városunk közönsége előtt. — Jól esik lát
nunk, hogy az eddig beiratkozott növendé
k e k  száma is meghaladja az előző bármelyik 
ó v  beiratási naplóinak tétel számát, bár a 
jelentkezések még mindig folynak. Jó! esik 
látnunk, hogy a között az 55 növendék kö
zött, nem réméit arányban találjuk az inteí- 
lectualis osztály gyermekeit, — s nem talál
juk meg már az űrt a grófi cim s az iparis
kola között.

Ez a legszebb elismerés dokumentálása 
az iskola vezetésében hamar nyilvánosságra 
jutott kiváló szellem iránt.

Már is bizonyossá vált, hogy az az ál
dozatkészség, — melyet az iskola átszerve
zése kívánt a várostól, -  nagyon meghozta 
gyümölcsét.

És ha a tenlaitó nőegylet megvalósu
lássá viszi azt az eszmét, — mely az isko
lának internátussal való kiegószitóse irányában 
vetettett fel, — nagy'obb városok hasonló 
intézményei mellett is az első sorba emeli 
iskoláját.

Mi közel látjuk ezt az időt.* **
Halljuk, hogy az iskola padjain ülő gyer

mekek között éppen nem megvetendő szám
ban találtak tanítóik olyanokat, kik 6 mra-es 
kaliberű revolverrel sportoltak.

Kevés vigasztalás, hogy már ezek java 
részben az iskolák arzenáljaiba kerültek, 
ahova a gyermekek keze még fifikus hun
cutságok révén sem jut el.

Miután azt még sem tehetjük fel, hoey 
a szülők segítségévei jutottak volna e kicsiny 
hadfiak nem egészen veszélytelen sport esz
közeikhez, — a rendőrségnek mielőbb utánna 
kellene járnia, hol árulják oly' könnyelműen 
azokat.

Mert bár fenyeget a balkán félsziget 
háborúja, — oly nagyarányú mozgósításra 
aligha lesz szükség, — hogy a 12—14 éves
gyermekeket is hadi sorba állítsuk.* **

TANÜGY.
3018. szám.

Valamennyi áll. és áll. s. közs. elemi és 
és polgári iskola Tekintetes Igazgatóságá
nak. Az orsz. Gyerraekszanatórium Egyesü
let Elnökségének kérelmére a nagymólt. val

lás- és közokt. m. kir. Minisztes ur most is 
megengedte, hogy az összes állami és álla
milag segélyezett községi elemi és polgári 
iskolákban a központi gyüjtőszanatórium ja
vára az egyesület által szétküldendő gyüjtő- 

j ivek felhasználásával a folyó tanévben is 
; egy alkalommal gyűjtést tarthassanak.

A jelzett iskolát tanítóink, igazgatóink e 
nemes cél támogatását ezen alkalommal is 

l jóakaratu figyelmébe ajánlom.
A gyűjtött összeget annak idejében — 

csekk utján az Egyésülethez juttasák.
Nyíregyháza, 1912. szeptember 30.

Br. Wilt György
kir. tanfelügyelő.

I

Drágasági pótlék. Gondoskodott a mi
nisztérium a nem álllami tanítók illetve a 
a községi és felekezeti tanítók drágasági se
gélyéről úgy, amint eddig is hirlett, hogy az 
1000 K. korona törzsfizetéssel bírók 150 K., 
az 1100 K.-val bírók pedig 100 K. egyszer 
a s mindenkorra szóló drágasági segélyben 
részesülnek A vall.- és közokt. m. kir mi
niszter rendeleti utón értesítette az adóhiva
talokat, hogy a segélyek kifizethetők, igy 
azok még e hó folyamán feivehetök. Külön
böző visszhangot kelt a tanítóságban ez az 
„örömhír*, némelyek örülnek ugyan, de leg
többen elégedetlenséggel veszik tódomásui. 
Az összeg csekéiy ahhoz, hegy javítva le
gyen általa a tanítóság mostoha helyzete s 
pláne akkor, ha az ogyszer s mindenkorra 
szól. A tunitóság nem ezt kérte az államtól, 
hanem 1912. év elejétől a vele egyenlő kép
zettségű állámi tisztviselőkkel egyenlő fize
tést. Adnak heiyetto egyszers mindenkorra 
szóló 100 illetve 150 K-át, hogy eihalgattas- 
sák vele az elégedetlenkedőket. Azouban 
azt az országos elégedetlenségét, mely meg
nyilvánul különösen a felekezeti tanítók ré
széről. ezzel a segítséggel egy pillanatra el 
lehet hallgattatni, de addig nem lesz nyuga
lom az ország tanítói között, még az óhajtott 
fizetésrendezés, meg nem jön. Nem jutalom
ról van itt síó hanem már róg3n megérde
melt ós az egész ország közvéleménye által 
jogosnak elismert követelésről. A kultúrát 
minden államnak meg kell tizetnie. A ma
gyar kulura letéteményesei, a magyar tará
tok, akik annyira szomorú helyzetben van
nak a mai drágasági viszonyok között, hogy 
hogy kénytelennek hivatásuk körén kívül 
eső munkákat keresni, melyek a tanítók 
munkaerejét túlságosan is igénybe veszik, 
nagyon is rászolgáltak arra, hogy má.r ogy
szer tisztesóges megélhetés biztosittasék szá
mukra. Egy bizonyos, hogy a magyar taní
tóság oly hazafias és lelkiismeretes matéria, 
hogy tűr és szenved a végsőkig, dacára a 
sok Ígérgetésnek, mert tudatában van annak, 
hogy ha nem bízna helyzetének s jövőjének 
jobbra fordulásában s nem remélhetné a 
helyzetét javító ígéretek beváltását, azzal 
csak a magyar haza veszítene.

Önkéntes tanitók. Az uj véderő tör
vény életbelépése folytén sok szó esett már 
az egy éves önkéntes tanítók helyzetéről. 
Az a fontos kérdés, mi lesz a nem állami 

i tanítóval, ha önkéntesnek berukol, jár e fi

zetés, ha igen mennyi ? Legutóbb a vk. mi
niszter eldöntötte a kérdést. Úgy az egyhá
zakhoz, mint a községek és más iskolafenn
tartókhoz leíratott intézett, melyben kimondja, 
hogy a katonai szolgálatban töltött óv be
számítandó a szolgálati évekbe, a korpótlók, 
esedékességét nem hátráltatja, a tanító fize
tése pedig katonáskodása idején is teljes 
összegében, járulékaival együtt jár, az is
kolafenntartó köteles helyettesről gondos
kodni de a helyettest a tanítóknak kell dij- 
jaznia a magáéból.

Mr Mr Mr "ír Mr Mr Mr Mr Mr - ír  Mr Mr rM
v S Jsa sfe ® * *  2*5. S*» 552.

Alapítva 1900. évben.

*8

Gabulya
ruhafestö , vegytisztító, gőz
mosó és plissórozó in tézete
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Fest minden színre és gyász- 
ruliákat 24 óra alatt.

Vegyileg tisztit bárminemű ru
hákat kifogástalanul.

Gallér és kézelők stb. hófe
hérre és tükör fényesre mos 5 
nap alatt.

Plissércz 3 óra alatt.
Midőn szives megbízásaikat ké

rem, vagyok mély tisztelettel
Gabulya Mihály.
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H Í R E K
Kijött a szög a zsákból.

Az igen nagy typus, Kossuth Lajosnak 
; szoboriaiapzatán pikáns kis koszorút helye- 
; zett el egy felekezeti gimnázium tanára, 

melynek kék pántlikáján megrökönyödve sil- 
! labizálta a nyájas olvasó: Kossuth Lajosnak 
! a nagy magyar szabadkőművesnek a Szabolcs 
| páholy. Hm. hm! Senki sem nézte ezt az 
I egyetemesen ipmozáns ünnepséget egyoldalú 
! látószögből, csak ez a nem tudom ón hánya

dik felekezet állott elő és megpróbálta kisa
játítani a mi történelmi eszményképünket, 
mondván : ide nézz világ, ez érc szobor nem 
a szó kuralyá-é, a magyaromig világi ó tü
zes oszlopáé, hazánk uj berendezkedésének 
megalapozójáé, hanem egy szabadkómüvo ó ! 

| . . . M kor ás ünneplő közönség nem szabad- 
j kőműves töredékeinek, ha szabad igy fcife- 
i jeznem magam, appercipiálni sikerült e furcsa 
I hatodrangú körülmény?, önkéntelenül eszébe 
' jutott azon hódító megjelenésű zseniális ga

vallér, a ki a zsuron a társaság központja
ként imponált, bűvölt, hipnotizált de közben 
arra figyelmestettek, hogy (pardon) gombolja 
be a nadrágját. Igen. Mert Kossuth L-nak azt 
hiszem legkisebb dicsősége az, hogy szabad
kőműves volt. De nem ere akarunk itt rámu
tatni. Ezek csak esemónybeli díszletek, mely-

Tiszaberczeli tégla- és cserépfedőgyár
bármely mennyiségben szállít a nyíregyházi kisvasút bármely állomására, körkemencéjében égetett kitűnő minőségű

I. oszt. téglát és sima, hódfarkú cserepet.
Á raink  a  nyíregyházi tég lag y árak  á ra iv a l egyezők s 
1912. ja n u á r  1-tol kezdve áp rilis  hó v ég é ig  a  k isvas
u tak  szallitásdjj-kedvezm enye a  vevóközdnség  jav á ra  

is szolgál. E lő jegyzéseket e lfogad ta

Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-ntca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.
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nek lefejtése után sokkal nagyobb jelentő
ségű tényre bukkanunk rá.

Arra ugyanis, hogy a szabadkőműves
ség a nyilvánosság terén megtette az első 
lépést, melyet folytatnia kellene, ha nem 
akarja, hogy Kossuth Lajost fő-fó szabadkő
művesnek föltüntető kiruccanás meggondo
latlan tüntetésnek minósittesék. Régen volt 
értelme a titkolódzásnak, mikor a páholyok 
a magyar hazafias gyülekező helyei voltak, 
ahol az abszolutizmus ellen követendő eljá
rásukat beszélték meg, de ma már, mikor a 
szabadkőművesség régen lesiklott a talajról, 
a titkolódzás csak vakondok tempó. A mai 
közvélemény szerint a szabadkőműves törek
vések légióként az egyházi, állami és társa
dalmi rend radikális lerombolásában csúcso
sodik ki, sőt a páhely mint mondani szokás 
a magánérdek kölcsönös biztositó szövetke
zetévé vedlett át.

Bár téves volna e közvélemény, és ha 
téves, amint a három pontos testvérek verk- 
klizik, miért nem lépnek kettő, három, sok 
merész lépéssel előre, ki a páholyok dohos 
sötétségéből a napfényre, ahol annyi sok 
közboldoguiásunkal munkáié tekintélyes té
nyezővel foghatnának kezet, s dolgozhatná
nak együtt. Az exkluzivitás mindig a köz 
rovására megy. Ha ők csakugyan olyan esz
mék szolgálatában állanak, amilyeneket ma
gákról hirdetnek, akkor a szabadkőműves 
traktus magának tesz szolgálatot elsősorban, 
ha boroíkálás helyett férfias lépéseket tesz 
kifelé

Ha csak a szög jö‘t ki a zsákból, hisz 
követem aiásan mindenkit érhet baleset, de 
ha lehull a lepel páholyokról is, tapsolni fo
gunk hozzá ! !

Záradékul ogyr mese. — Hol volt, hol 1 
nem volt, volt egyszer egy menazsóriás, ki- j 
nek legfőbb dísze, a büszkesége, a zebrák , 
voltak. Féltő gonddal vigyázott rájuk, mert 
drága volt a festék, mellyel a szamarakat 
csikósra festették. Ha beboru'.t a szemhatár, 
Kiabált az alkalmazottakra, hamar fedél alá \ 
*. zebrákkal, mert már clepereg. Ne legyen j 
igaz, hogy a szabadkőművesség ideális esz- j 
méi is effsjta zebrák ! Castell.

— Értesítés. Felkérem a „Nyíregyházi í
Zenekedvelők Egyesülete" működő tagjait, 
hogy f. hó 7-óa héttőn este a szokott helyen j 
megjelenni szíveskedjenek. A próbákat meg- i 
Kezdjük az évi pregrammot megbeszéljük, i 
Felkérem lovábbá mindazokat, akik bármilyen 
zenét tudnak, ugyancsak hétfőn a gimnázium j 
zenet rméhen megjelenni szíveskedjenek i
Rovácli karnagy.

— Sertésvész. A város területén a ser- '
tésvész oly nagy mértékben lépett fel, hogy í 
íz illetékes hatóság minden óvintézkedést 
megtett a pusztáé vész meggátlására. A ser
tés vásári is betiltotta.

— Sajtóvasárnap. Á nyíregyházi r. k. ! 
egyház föegyházhatósági rendeletre szept- s 
29-én a keresztény sajtó támogatása céljából l 
sajtó vasárnapot tartott, a melyen az ünnepi 
beszédet Müller Jenő segódielkósz tartotta 
intelligens nagy közönség előtt. Ennek az 
ünnepi beszédnek, s a hívek lelkesedésének 
eredménye tekintélyes anyagi támogatásban 
nyilvánult meg.

— Vissza az aranyfogat. Egy gegónyi 
asszony Dr. Barta Samu kisvárdai orvosnál 
aranyfogakat csináltatott. A fogak elkészül
tek, fizetni azonban nem fizetett. Barta dr. 
technikusa elbocsátotta a teljesen ismeretlen 
asszonyt ; Barta dr. azonban, aki a fogak 
elkészítésekor éppen távoi volt hazulról, 
nem nyugodott bele a f o g ü g y  ilyetén elin
tézésébe, hanem kiment Fényeslitkóre az 
asszony kinyomozására. Nagynehezen sike
rült is az aranyfogak viselőjét előkeriteni, aki 
azonban most sem tudóit fizetni, sót garan
ciát sem tudott nyújtani arra nézve, hogy 
fizetni fog. Barta ur radikális elintézésre ha
tározta el magát s az asszony szájából egy
szerűen kihúzta az aranyfogakat s az arany- ! 
anyag visszaszállittatott műtermébe.

— Lezárultak a tokaji véres szerelmi | 
dráma aktái. 1911. év november hó 16-án 
Gyöngyösi Lajos főjegyző lakásáról kiindulva 
rémes hir járta be Tokaj utcáit. A főjegyző
elesóge hosszú időn át bűnös viszonyt foly

tatott Gócie István borügynökkel, ki azelőtt 
honvédszázados volt. A tiltott örömet azon
ban megzavarta egy Wimmer Ferenc nevű 
állatorvos, ki szintén kezdett udvarolni a fő
jegyző feleségének. Göcze Istvánban feltá
madt a féltékenység s midőn egyik napon 
épen vidékről hazatérve látta az állatorvost 
Gyöngyösi főjegyző lakására beosonni, kit 
az asszony sötétben fogadott. Nemsokára 6 
is elment a főjegyzői lakba s kérdőre vonta 
az elhidegült asszonyt. Ez azonban kezdte 
magát mentegetni, azt mondván okul, hogy 
zougoráf vett s Wimmer azt hangolta fel s 
ezentúl zongora órákat vesz tőle. Göcze fi
gyelmeztette, hogyha ezt megteszi, agyon
lövi öt. Majd hazament lakására, elővette 
azokat a leveleket, amelyeket évek során 
Gyöngyösiuótől kapott, átolvasta, majd le
velet irt az asszony férjének és rokonainak. 
Egész éjjelt nyugtalanul álmatlanul töltötte. 
Rrggel magához vette tiszti revolverét s 
átment Gyöngyösiekhez. Az asszonyt újra , 
kérdőre vonta, azután pedig kétszer rálőtt. 
Azu.án fóbeiótte magát. Az asszony néhány 
nap: kínlódás után meghalt. Geőcze azonban 
feiópüit. A sátoraljaújhelyi esküdtbiróság 5 
évi fegyházra Ítélte, mely Ítéletet a kúria a 
mai napon jóváhagyott és semmiségi pana
szát e!u;asitotta.

— Kulturális haladás. Szeptember 28- 
án nyílt meg a Kisvárda—nyirbaktai h. ó. 
vasút a kereskedelmi miiiiszterium, a debre
ceni üzletvezetösóg, az érdekelt járások 
szolgabirái és községek képviseletében. A 
vasutat a Szabolcsvártnegyei Helyi érdekű 
Vasút R. Tarkasága építette. A megnyitást 
magyar szokás szerint bankett követte, me
lyen ft. DömtVür György kisvárdai plébános 
és Hieronyrai Pál vasúti és hajózási felü
gyelő mondouak felköszöntöt. A vidéki kül
döttségek a délutáni vonattal elutaztak.

— Elit óit kereskedő. Friad Hermán I 
nyirmadai kereskedő 1906. évben vaskeres
kedés nyitott Nyirmadán. A kereskedés 
kezd-nben jól indult, később azonban a ked
vezőtlen kereskedelmi és pénzügyi viszonyok 
miust az üzlet pangásnak indult, vógrehajtá- ; 
sokat vezettek Fried ellen s egy szép napon I 
az üzletet elárverezték. Az árverésen az áru
kat és berendezések* t idegenek vásárolták 
meg, a kiktől azonban Friednek a sógora 
Gl'iksminn Jakab pusztadobosi földbirtokos 
és bérlő az elárverezett tárgyakat visszavá
sárolta s az üzletet saját cége alatt tovább ' 
folytatva az üzletvezetessel Friedet bízta meg, | 
kikötvén, hogy a cég részére hitelbe árukat : 
rendeini uem szabad. Később az egész üzle
tet Fried Hermán egyik kiskorú fiának aján. 
dókozta. Fried Hermáim a hitelezési tilalmat , 
be nem tartotta, hanem pesti cégekiói nagy 
értékű vasárut rendelt s mikor azok ellene ; 
végrehajtást vezettek az árukat már majdnem 
teljesen kiáruita, úgy hogy a hitelezők egyike 
16Q0 koronával károsodott. A hit le.-.ö félj 
lentóse folytán a héten vonta felelősségre ! 
Fried Ilermant és Gliicksmann Jakabot a 
nyíregyházi kir. törvényszék, a mely Fried 
Ilermant 1 hónapi fogságra, 10 kor. pénz- i 
büntetésre os 1 évi hivatalvesztésre Ítélte. 1 
Ellenben Glücksmann Jakabot a vád alól fel
mentette. Az Ítélet felebbezós alatt áli.

— Rozs vásárlás a katonaságnak. A j 
temesvári 7-ik hadtest 2400 m. m. rozs vá- j 
sárlása tárgyában ajánlati versenytárgyalást 
irt ki. Határidő október 8. Hirdetmény a deb- | 
roczeni kereskedelmi és iparkamaránál be- j 
tekinthető.

— Gyorsíró tanfolyam A következő 
közérdekű sorok közlésére kérettünk fel: A 
gyorsirászat gyakorlati jelentőségéről vitat
kozni manapság amikor úgy a kereskedelmi, 
mint a jogi, de egyáltalában minden életpá
lyán hovatovább elengedhetetlen feltétel, de 
mindenesetre kitűnő előnyöket biztositó a 
gyorsírás művészetének izmerete, — tulhala 
dott álláspont. Éppen nagy gyakorlati jelen
tősége és az a tapasztalat, hogy Nyíregyhá
zán a gyorsírását ugyszolváu még csira éle
tét sem éli akkor, amikor az ország főváro
sában már virágzása tetőpontjához közele

dik s ezrek meg ezrek szegődnek hívei 
közé — adta a gondolatot nekem ahhoz, 
Nyíregyházán gyorsiró-tanfolyamot nyissak 
s Gabelsberger-Markovits korszakot alkotó 
s a kereskedelmi életben szenzációshatásu 
találmányát öt évi tanulás és gyakorlat 
folytán hivatottan és szakszerűen ismer
tessem. Azt hiszem tanfolyamom létjogosult
sága biztosítva van, hiszen Nyíregyháza rend
kívül gyorsan fejlődő kereskedelmi élete már 
eleve predesztinálja azt, hogy kereskedő em
berei perfekt gyorsírók legyenek. De a ki
mondott élő szónak azonnali irásbafoglalá9a 
— amely kizárólagosan csak a gyorsiró pri
vilégiuma — olyan előny, amelyért vala
mennyi pályán kapva-kapnak, amelynek tu
dásával felfegyverkezve a tanuló vagy hiva
talnok ember használhatóság szempontjából 
kétszer annyit ér, mint a gyorsírásban járat
lan kartársa. Ez óriási előny megszerzése 
mindenkiuek érdekében áll és ennek meg- 
szerozhetósét szolgálja tanfolyamom. Főleg 
hivatalnok és kereskedő emberek érdekében 
alakul vállalatom, mint akik a gyorsirászat 
roppant gyakorlati jelentőségét tudva tudják, 
de anaak elsajátítása eleddig módjukban nem 
állott. Rájuk való tekintettel tartom előadá
saimat az esti órákbau, hetenkint háromszor 
hal hónapon keresztül amely idő alatt úgy a 
levelező, mint a vita-gyorsirást kellő szor
galom mellett teljesen elsajátíthatják. A tan
dijat havonkint mérsékelten 12 koronában 
állapítottam meg. Tanfolyamomra vonatkozó 
bővebb és részletes felvilágosítással szolgá
lok mindennap este 5 óráig a Pannónia épü
let földszint 5 számú irodában. Ugyanott je- 
lemkezóket elfogadok. A nagyközönség jó
akarata, szives pártolását kérve, maradtam 
kiváló tisztelettel Walter Gésa.

— A kenyérkeresettől megfosztott 
vigécek. Mindjobban drágul az élet, annál
jobban és szemtelenebbül hamisítják az élel
mi cikkeket s a mezőgazdasági terményeket. 
Alig van ma már élvezeti cikk, amit nem 
hamisítanának. Újabban megint egy újfajta 
szédelgés nyomára jutottak, amelyeket éve
ken keresztül „sértés táppor“-ral űztek, a 
melyről kiderült, hogy nem egyéb mint kö
zönséges megpörkölt liszt, melyet hangzatos 
jelszavak alatt, leginkább falvakon mutatkozó 
vigécek drága pénzen hoztak forgalomba. A 
becsapott gazdák és kereskedők panaszáról 
ért.sült a kereskedelmi minisztérium, aki 
azonnal betiltotta a sertástáppor árusítását. 
Csak az a sajnos, hogy a miniszter e csaló 
vigécek megbüntetéséről oem intézkedett, 
mert igy a gazdák s a kereskedők az így 
kenyérkeresettől megfosztott vigécek újabb 
becsapásától félhetnek.

A nyarozsot
bármilyen mennyiségben 
legmagasabb áron vesz

KLEIN M. és K.
gyógynövénynagykereskedő

BUDAPEST. VII. Károly-körut 5.
SSSS lo—10—2

Telefon: 64-34. Alapittatott: 1878.
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— „Phosphatine Fallieres“ a neve 
annak a tápszernek, amellyel manapság már 
minden aggodalom nélkül lehet a gyermeke
ket az elválasztás időszakától táplálni. E ki
váló tápszer biztosítja a csontrendszer fejlő
dését és erőteljessé neveli a gyermeket. 
Kapható a gyógyszertárakban dobozonként, 
— amely 3 hétre elegendő — 0 korona 80 
fillérért.

Fehér papirosra 
feketével nyomtatva
2—5—3 látja itt a

„valódi Franck kávépótlék44

Kérjük vigyázzon, 
tok is vannak 
forgalomban.

Gyár: Kassán.

mert. utánza-

Gyárjegy.

Kossuth szava.
A nyíregyházi K ossuth-szobor leleplezési ünnepélyé re  

irta és elszavalta : Dr. Vietórisz József.
Megvirradt-e már, hogy ón is áldjam 

Azt a rég várt fölkelő napot,
Mely síromban is betölti vágyam, 

Melynél szebbet nem kívánhatok ?
Arra hivtok-é, hogy szóttekintsek 

Büszkessógnek Iángsugárival,
Mert lehulltak már a rabbiliacsek,

És jogos a győzelmi dal! ?

Ó ha nemcsak röpke fény, amit hoz 
E dicső nap, vigaszul nekem:

Hadd boruljak újra lábaidhoz
Nagy, hatalmas, boldog nemzetem ! 

Férfi lettél, — önfeláldozásod 
Elbeszélni minden szó kevés;

Újra érzed minden hivatásod . . .
Milyen álom, s ah, mily ébredés!

Azt se lássam mily komor sötétség 
Fojtogatja a rablelkeket,

S mennyi érdek nyújtja szeuvedósét, 
Hogy mozdulni sem tud a beteg !

Ó csak egyszer jusson öntudatra,
És önérzet hívja talpra öt:

Vért se ontson mégis megmutatja,
Hogy kicsinyből óriásra nőtt !

Akkor lesz majd megdicsőülésem.
Hogy ha végig vívtad e tusát,

S győzve minden gyáva csüggedéson, 
Haliom a nóptelsóg himnuszát !

Még az ércben is megérzi lelkem, 
Mogmaradt-e régi istened,

Áldva-sujtva őrködvén szünetlen,
Mint az élő lelkiismeret !

Hol van, aki most is elmaradna ?
Hol van, aki kételkedni mer ?

Nézz előre, ismerj tenmagadra,
S küzdj jogodnak ellenségive!! 

Munkádat ha bölcseség vezérli,
Elvégezni lesz elég erőd ;

És ha szépség dísze is kiséri:
Bizton állhatsz a világ előtt! !

"ir o d a l o m .
A Modern Könyvtár legújabb soro

zata. Két hónapi nyári szünet után külse
jében is megujhodva lép a Modern Könyvtár 
legújabb sorozata a közönség elé. Szenzáció 
számba menő újítása a rendkívül népszerű 
és közkedvelt irodalmi vállalatnak, hogy 
ezentúl egyes száma 40 fillér helyett mind
össze 20 fillér lesz és ezért az árért a kö
zönség legszélesebb rétegei is hozzájutnak 
úgy a külföldi, mint a magyar irodalom leg
kiválóbb alkotásaihoz. A Modern Könyvtár 
legújabb sorozatában már négy ilyen 20 fil
léres füzet jelent meg. és ha csak azt jelez
zük, hogy ebben a négy 20 filléres füzeiben 
Biró Lajosnak és Karinthy Frigyesnek ere- i 
deti munkái, továbbá Hofmannsthal Hugó és 
Max Burkhardt egv-egy rendkívüli értékes 
munkájának a fordítása van, máris ókos bi- | 
zonyságát adtuk annak, hogy a Modern 
Könyvtár utján a magyar és világirodalom 
legbecsesebb alkotásait páratlanul olcsó áron ; 
szerezhetik meg maguknak a legszerényebb \ 
igényűek is. Az uj sorozat egyébként hét i

füzetet hozott. 175—187. száma Szilágyi Gé
zának az ismert nevű kiváló modern poétá
nak művészi és abszolút becsű verseit tartal
mazza. A 178—179-es számú füzet Anatole 
Francé : Crainquebiíle című nagyhatású, szo
ciális tendenciájú darabja, amely a franeiák 
legolvasottabb és legnépszerűbb Írójának 
egyik legbecsesebb müve. A darabot Franyó 
Zoltán és Révész Andor fordították művészi 
közvetlenséggel. — Max Burkhardt : Clo 
méltósága című pompás vigjátóka a sorozat 
180. száma. A darabot most adták a Vígszín
házban frenetikus határa mellett. Adorján 
Andor fordította magyarra és hiven vissza
adta benne az eredeti mü minden finomságát, 
szépségét, humorát. — A 181. sz. Hugó 
Hofmannsthal : A Balga és a halál cimü ra
gyogó szépségekben gazdag szimboiisztíkus 
•szinjátéka, amelyet Somlyó Zoltán fordított 
magyarra művésziesen. — Karanlhy Frigyes
nek, az „Így irtok Ti“ diadalmas Írójának 
komolyabb iráayu müve a Modern Könyvtár 
182. száma. Címe: Ballada a néma férfiakról. 
A kitűnő szatirikus" komoly megfigyelőnek 
mutatkozik ebben a kötetében, amely irodal
mi érték és a közönség szerető érdeklődése 
tekintetében bizonyára nem marad mögötte 

i Karinthy eddigi irodalmi sikereinek. — A 
j 183. számú füzet Biró Lajosé. Cime A jövő 

országúban. A ragyogó tollú iró aktuális 
témákhoz tűzi benne mélyen járó elmélke
déseit, amelyek, — mint Biró Lajos minden 
rása — kétségkivüli nagy érdeklődést kelte- 

' nek az olvasók körében. A Modern Könyv
tár mostani gazdag sorozatának utolsó száma 
a 184—186-os számú füzet : Szomory Emil 
Komédia cimü gondos finomsággal megirt 

í párisi történeteit tartalmazza. A Modem 
Könyvtár egyes száma 20 fillér.

Közgazdasági kérdések
A debreczeni iparkamara közlései.

A kamara ezúton közli az érdekeltek
kel, hogy a londoni cs. és kir. fökenzulatus- 
nak sürgönyczime, mely eddig „Coaostung 
London“ volt, az ottani főpostahivartal részé
ről a „cannon" szó beillesztése által megvál
toztattatott, úgy hogy a nevezett hivatal sür- 
gőnyczíme ezentúl „Conaostung cannon Lon- 
don“ lesz. Az eddigi cim alatt érkező távira-

Vagy nem álom, hogy szabad hazában 
Küzd e nemzet, s nem feledte el, 

Hogy jövője istenigazában
Az lehet csak, amit érdemel ? !

És ha sorsát már kezébe vette,
Tudja-é, hegy szent örökbe lép,

S nap ragyogjon, zúgjon vész felette: 
Addig nagy mig mólúó rá a nép ?!

Az se álom, hogy testvériségben 
Él e honnak minden hü fia,

S órii, hogy jogot tiporni szégyen,
Mert ha igy tesz el kell buknia ? !

És ha már az ősi függetlenség 
Sziklájára alkotmányi teremt:

Tudja-é, hogy minden nemzetfenség 
Addig ép, mig alkotmánya szent?!

S nem való-e, — jaj nekünk hogy agy van 
Hős apánknak törpe sarja kel,

És emésztő testvérháboruban
Annyi drága kincsünk vérzik el ?! 

Félreállnak, vagy kivándorolnak 
Kózoek-ósznek munkás ezrei;

Arra sem lesz már erőnk maholnap, 
Hogy munkánkhoz tudjunk kezdeni!

s a s  ffi®

N I G R U V
a legjobb czipö-krém az egész világon!

Az eddigi világhirü wiksnek 
vitriolnélküli gyártása.

ST. FERNOLENDT, WIEN III.
cs. és kir. udvari szállító. — 80 éves gyári fenállás.

21— 52*—25
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tok azonban, ngy mint eddig, ezentúl is kéz- 
besittetni fognak a cs. és kir. főkonzulatusnak.

*
A kamara ezúton közli az érdekeltek

kel, hogy Milankovits D. Jovan szerb királyi 
fökonzullá budapesti székhellyel kineveztetett.

*
A kamara érdekeltek tudomására hozza, 

hogy ílikmet bey a török küiügyministerium 
kereskedelmi osztályának igazgatója buda
pesti török császári fökonzuiiá kineveztetett.

*
A kamara ezúton közli az érdekeltek

kel, hogy Shank H. Sámuel amerikai állam
polgár az Egyesült Államok íiumei konzulévá
kineveztetett.

A debreczeni kereskedelm i és ipar
kamara uj hivatalában.

A debreczeni kereskedelmi és iparka
mara titkári hivatala szeptember hó 28-tól 
kezdve a Deák Ferencz és Werbőczy-utczai 
uj székházépületben tart hivatalos órákat. 
Mint a tulajképeni hivatal-helyiségek belső 
kiképzése még nem készült el, egyelőre ide
iglenes a II. emeleten helyezkedett el a hi
vatal. Bejárat a Werbőczy-utczai I. kapun. 
Az átköltözés miatt a hivatal működésében 
szünet nem áll be ; a hivatal régi telefon
száma (19) is az uj helyiségbe van már át
kapcsolva.

rózsát, fehéret és sár
gát mindenkor a legma
gasabb napi áron meg
vesszük. Mintázott á r
ajánlatot kér = s s =

13—6 —2

AGRICOLA STST
Budapest, Lónyai-u. 9.

K o v á c s  Gy u l a
miibutorgyáros
D E B R E C Z E N ,
bútorcsarnokát Hu
ny adi-u. 17. sz. alól

a Csapó- és Piac-utca sarokra

(Takarék és Hitel
intézet Részvény
társaság első eme- 

1 6 - 5 2 - 2 6  letére) helyezte át.

9 9 9 9 9 9 9 V 9 f 9 9 9 V 9 9 f

r
í
I

i
i
i
*

!*r
!
I

I

bútoráruháza i
Alapítva 1903. —  Pazonyi-utcza 10. •

Üzletemet kibővítése alkalmával teljesen újonnan a legdivatosabb kivitelű | 
bútorokkal berendeztem a fővárosi minta szerint. Állandóan raktáron tar- f 
tok fényezett kőris, cseresznye, jávor, paliszánder, mahagóni és más külön- |  
tele anyagokból készült részben saját készitményü háló, ebédlő, úri és női í 
szalon berendezéseket, vas, félréz és egész réz háló- és vendégszoba be- f 
rendezéseket, úgyszintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bntorokat (tömör j 
fából is) stb. stb. itt tel nem sorolható, de raktáron levő különféle butoro- ! 
kát is u£ó£éri?etetEein o lc s ó  á rb a n  á ru s íto k . í

Nyíregyháza legna 
gyobb választéki

Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva.
Raktáron Állandóan 200 különféle lak- 
berendezés található.

T isztelettel:

GLÜCK JENŐ.
14—52—30

1 - 3 - 3

Viüanyvüágiíási berendezéseket, elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

villanyvilágítás! felszereléseket, HERSKOVITS GYULA
valamint magántelefon és elektrotechnikai vállalata

1 5 - 1 7 - 1 6

villanycsengöbevszetéseket Nyíregyháza, — Széchenyi-tér.
Mérnöki látogatás és költségvetés díjtalan. Csillárok és égötestek raktáron,

O O O O Q O O O O O O O O O Ű ©  O  O O C O O G O O O O O O O O O O  0
Szenved Ön ? Bántja a köszvóny ? Fáj a Q
teje, vagy a tóga? Vannak-e fájdalmai a Q
karokban, vagy a lábszárakban ? Fáj-e a O

f i
dereka, vagy a háta ? — Akkor próbálja £ |  

meg a világhírű O

O ro s z lá n  mentből-1
s ó s b o r s z e s z t  g

a háziszerek királyát, mely erősebb és ha- Q  
tásosabb, mint bármely más sósborszesz- g j  
készítmény. Egy eredeti üveg ára csak : g  
4 4  f il lé r . Nagy üveg 1T0 kor., óriási 
üveg 2-20 koronába kerül minden gyógy- O  
szertárban vagy üzletben. — Főelárusitás

Nagy Kálmán gyógyszertárában Nyíregyházán.
2 4 - 5 2 —22
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Minden jó gazdasszony 
§§ próbálja meg a §8

HOFFWANN-féie
J f  pörkölt kávét,

27—?-27

%

•  Ma már mindenki tudja, hogy legjobb az g

|  Erényi S. „Rádium" Sósborszesz |
2  mert a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb háziszer. — Törvényesen védve.— 0  

Őre az egészségnek, fertőtlenít, erősít és edzi az izmokat, fájdalom- 0  
csillapító. Páratlan mint szájvíz és bőrápolószer, egy pár csepp a mosdó- £
és fürdővízbe öntve, kitűnő hatású. Ne hiányozzon egy háztartásból sem. x

w
Kapható mindenütt 4 4  fillér, 1 korona 10 fillér és 2 korona 20 filléres üvegekben. #

J Erényi Sándor-féle R Á D I U M  |  
2 sósborszesz vállalat 8

ih

Pannonia- 
Szálloda 
Debreczen
Piae-utca 42 . H ungáriával szemben.

50 berendeze tt szoba ágyakkal.

Villany, központi fűtés és fürdő.
Omnibusz. U tazó u raknak  nagy ked 
vezmény. ! Szives pártfogást kér_ ji
Márkus Jenő szállodás és „D réher“' |l' 

vendéglős. I

i l  35 5 5 |

Telefon 2 7 3 . N y í r e g y h á z a  Egyház-u. 1 0 .
25-2-223

5 Aki egyszer megpróbálja sohasem használ mást! •
•  ____  m
■ M a — M — f M M M t M M

JO OOOOOOOÖOOOOOOOf X X
X
X

%Tiszta agyagból készült szép és jó R

cserép, fali tégla ^
^  és legszebb

í  nyersfalazati tégla
t j  és Gyári KÉMÉNY-TÉGLÁK
AJ C8ak a 17—52—26

3  Karczagi
$ Agyagiparnál,
13 Karezagon szerezhető be, hol 
2  egyes waggonrakomáiiyok is  (X  
H  megrendelhetők.

X
X
X
X
X
X

Botor!
S
X
X

a legegyszerűbbtől a legválasztékosabb Íz
lésűig mindenféle fából. Kész menyasszonyi 
berendezések, valamint külön szobák, vagy 
egyes darabok szolid ár és pontos kiszol
gálás mellett a legmegbizhatóbban kaphatók

Lefkovits Zsigmond
26-52—48 buiorraktárábanX  

X  
X  
X  
X
X X X X X X X X X X X X M X X  X  K xxxxxxxxxxxxxxxx

Nyíregyházán, Kossuth Lajos-íér
(törvényszéki palota mellett.)

X
X
X
X
§
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
M
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BORS AJTÓINK es SZŐLŐZUZÓINK
nem  p ia c ra  s z á n t  v á s á r i  á ru k , de fo n to s  g a zd a s á g i céSjuknak  
m ind e nb e n  m e gfele lő , tö k é le te s  g y á rtm á n y o k . ------------- -------------—
Aki nekünk idegen présből vett olyan friss sajtolásu törkölyt tud hozni, melyből mi 
ne volnánk képesek még bőséges nedvet sajtolni; — ingyen választhat sajtóink közül!

Debreceni Vasöntöde és Gépiakatosság,
I I Í l H l D E S U  E C S E l J S r ,  Hadházi utca 22. szám.

|  Alapitta+ott az i892 évbán. Telefon: 4 — 66. szám. Eladás egyedül a gyártelepen.
J| 10- 7-7 Feltétlen jótállás minden egyes darabért, még alkatrészekért is !
r v  *Yi

<1
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Nyomatott Borbély Sámuel könyvnyomdájában Nyíregyházán.
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