
IX .  évfolyam. N y ír e g y h á z ,  1910. január 29. 5, szám.

(Telefonsz, az interurbán hálózatban : 132.) POLITIKAI LAP (Telefonszám a városi forgalomban : 132.)

M

E L Ő F I Z E T É S I  A R A :
Egész évre 8 korona. Egyes szám 16 fillér.

Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

lm élhedésels.
A szabadkőművesek titokzatosságáról, a 

:eklámhajhászásrál. szellemi javakról
és az éhező <00 emberről.

A nyíregyházi szabadkőműves páholy 
az utóbbi időben meg nem érdemelt tá
madásoknak van kitéve, mert egyesek 
kíváncsiságának nem akar eleget tenni és 
zárt helyiségébe idegeneket nem bocsát 
be. Furcsa világot érünk, annyi bizonyos 
Azt természetesnek találja mindenki, hogy 
a pénzemberek tőkéjük kihasználására tár
sulnak, a politikai pállok erejük növelé
sére tömörülnek, a tudósok önművelésük 
céljából egyesületeket alakítanak, a gaz
dálkodók, kereskedők, iparosok, latainerek, 
templom-renoválók, dalárdisták, tűzoltók, 
zenekedvelők, a kiskorúak jogvédelmét 
ellátók és a tornászok céljaik biztosabb 
kivívására egyesülnek; az együtt étkezők 
asztaltársasága is mindennapi dolog, sőt 
a kártyakompanisták közé is csak meg
hívottaknak lehet leülni, de az márérthe- 
tetJen előttük, hogy a legnemesebb célok
ért küzdő emberbarátok egyesületet alakí
tottak és a kormány által jóváhagyott 
alapszabályok mellett működve, az ő ked
vükért nem fognak hozzá, síppal-dobbal 
dolgozni.

t  A r c  j a .
H ogyha hívnál.

Volnék a múzsád. Márványtemplomok 
Pompás, hatalmas, zengő orgonája.
Egetrázó vágy búgna szilajon 
Minden dalában.

Volnék barátod. Hű osztályosa 
Százszorszent álmok bús igézetének 
Harangkongásra vjsszakonduló 
Zsolozsmás ének.

Volnék tűzajku, csókos szeretőd. 
Acéllelkednek titkos aranyérce. 
Asszonyéhséges, forró éjszakák 
Sápadt lidérce.

Volnék testvéred. Gyöngéd, harmatos 
Fehérviolás álmu, tiszta gyermek. 
Imádkoznám, ho;y meg ne rontsanak 
Atkos szerelmek.

Volnék anyád is . . . Hűvös, lágy kezű. 
Ujjaim szivedre selymesen simulna 
És ajkamról az áldás remegőn 
Csak hullna, hullna . . .

Ni 1. (Dap»y Gizella
jy •• »*.-*.<*.*. ».rf. ,»*4 M ■)

Az elősorolt intézm ényeknél is fellel
hetjük p>'dig a felpanaszolt titokzatosságot, 
A takarékpénztárak  könyvei, a tudósok 
félben levő m unkái, a gazdálkodások te r
m és eredm ényei, a kereskedők és iparosok 
kalkulációi. társadalm i intézm ényeink 
„belső ügyei* nincsenek a nagy ny ilvános
ságnak odadobva; sőt a kortes tanyákra 
és a szocialista gyűlésekre sem tanácsos 
ellenpártiaknak  elm enni s ha  ez még nem 
elég, utalok a felszólalók előtt is bizo
nyára ism eretes tisztviselő i és lelkes/./' 
titok tartásra , mely kötelezettségek m ögött 
azonban s e n ti  sem sejt „hazafiatlanságot, 
a m agyar föld idegen szaggal való fertő
zését, nem zetközi izű szövetséget, vérbeli 
rom lottságot, gyanús burkolózottságot, 
nagyképűséget, hazátlanságot, a vallás 
k iirtására  való törekvést, föld alatti szö
vetséget, rom bolást, vakm erőséget, önzést, 
hit és haza ellenességet, farizeusságot, 
epideinikus szédelgést, kétszínű saddiczen- 
ságot, ördögáltali kísértést, az ifjú nem 
zedék félrevezetését, a m agyar nyelv 
sem m ibevevését, Isten tagadást, bujkálást, 
érdekhajhászást, h idrafejüséget, pokoli 
fa jzatuságo t“ stb.

De ne álljunk meg a felsorolt esetek
nél, hanem  gondoljuk meg, hogy bárkinek 
joga vau m egkövetelni házának tisztelet-

Az öngyilkosok szigete.
Irta: Kabot Ede.

Utftnyoniás tilos.
(Folyt.)

Egy kis nyolcesztendős fiú szaladt el mel
lettük. Á leány elkapta:

— Hol lakói, fiacskám 1
— Félelemvárosban, — felelte a fiú s elfu

tott karikázva.
— Úgy látszik, ez félelemből pusztíthatta 

el magát, — szólt a kis nyálas s aztán intett 
Szervánszkynak és megindultak a Szerelemváros 
felé. Olyan ismerősnek tetszett minden utca, 
minden ház benne s lakók is, akikkel találkoz
tak, olyan felismerősen köszöntgettek, mintha 
már találkoztak volna valahol. S egyszer csak 
a kis kóristalány nagyot sikoitott:

— Jézus Mária, akármi legyek, ha nem a 
vörös Lizit látom ott. A vörös Lizi, aki tavaly 
ölte magát a Dunába. Á vörös Lizi mosolyogva 
jött már elébe.

— Te is megérkeztél ?
— Meg.
— Boldogtalan szert lem? — kutatta disz

krét mosoiylyal a vörös Lizi.
A kis nyálas halkan kacagott.
— Nem boldog'alan, csak ostoba szerelem.
Szervánszkyra mutatott, aki dühösen állt

K iadóhivatal : Xskola-utcza 3 .
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ben tartását, amit a törvény is védelmébe 
vesz a magánlaksértés tilalmazásával. Mint 
érdektelen személy kérdem, mit szólaná
nak a szabadkőművesek „magán* házába 
kivánkozók, ha a zárt társaság tagjai el
látogatnának hozzájuk, és elkezdenének 
magán dolgaik iránt érdeklődni, megbírál
nák lakásuk berendezését, családi dolgai
kat stb. Biztos vagyok róla, hogy meg
feledkeznének fajunk legerősebb vonásáról,
a magyar vendégszeretetről.

* **
A szabadkőműveseknek pedig hábori- 

latlan munkálkodásra van szükségük, mert 
azok statisztikai adatokra támaszkodva, az 
összes tényezők hatását észrevétlenül 
megfigyelve, a legnagyobb körültekintés 
mellett nagy dolgokon fáradoznak. Ezek
nek nincs szükségük protekcióra, reklam- 
cikkezésre, nem bántja őket a feltűnés 
viszketegsége, nem hajszolják az elismerés 
kétes értékű habárait, hanem jót tesznek 
csupán azért, mert az nekik gyönyörű
séget, okoz. Csendben, minden rázkód- 
tatás nélkül, egymás után valósítják meg 
az emberi elme legmagasztosabb gondola
tait és e közben az Írás szavait tartják 
szemük előtt: ne tudja a balkéz, amikor 
a jobb, jót cselekszik,

A mai önző világban hihetetlenül

— Nézd meg: ezt a vén papagályt. Meg 
voltam róla győződve, hogy szeretem, mert 
sohase láttam kifcstetlenül. S mikor tegnap 
elszakadt a cérnahangja, elkísértem a Dunába.

— Cérna! — sziszegett Szervánszky.
— Cérna! — mondta mélységes meggyő

ződéssel a leány s aztán nem törődött tovább 
Szervánszkyval, hanem a vörös Lizit kezdte 
ostromolni, hogy milyen élet van az öngyilko* 
syk szigetén, mit csinál, miből él, van-e itt 
színház, pénz, kalapkereskedő, ruha és szere
lem ? Házasodnak-e itt is az emberek s az asz- 
szonyok felt* kenyek-e. mint a földön ?

A vörös Lizi nevetve nyugtatta meg:
— Folytatod, ahol abbanhagytad még csak 

egy napi pihenőd sincs. Ma már jöhetsz velem 
a próbára, mert ha tudni akarod, megint csak 
az operánál vagy s estére már fújod a kórust, 
mint eddig.

Most Szervánszky közbeszólt:
— S én is énekelek ?
A vörös Lizi végignézte:
— Ha győzi hanggal, igen. Azután meg- 

eshetik, hogy elcsapják.
— S akkor miből élek ? — nyőszörgött a 

tenorista.
— Hát amiből a többi levitézlett tenorista. 

Vagy énekiskolát nyit, vagy verkli mellet énekel 
az udvarokon.a háttérben.
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hangzik, hogy valaki anélkül segítsen 
embertársain, hogy ne legyen az össze
kötve egy kis hírlapi nyugtázással. Az 
emberi nem gyarlóságából folyik, hogy 
tagjai megértik, az örökségen civakodók. há
zasság szédelgők, tolvajok, csalók ügyes
kedését, mert ott látják azok ellenértékűi 
a pénzt és mindig csak a pénzt. A zajta
lanul való jócselekedeteknek is meg van 
ám a maga ellenértéke, az a leirhatatlanul 
fenséges lelki nyugalom, és az önértékelés. 
Hogy minő nemes intézményeket létesí
tett eddig a magyarországi szabadkőmű
vesség, bizonyítékául ide iktatom egy párnak 
a címét:

Ilabsegélyző egyesület, hajléktalanok 
menhelye, népkonyhák, szünidei gyermek 
telep egyesület, a hülyék nevelő intézete, 
a gyermekbarát egyesület, a budapesti 
önkéntes mentőegyesület, betegágyasnők 
üdülő háza, gyermekvédő egyesület. Lujza 
egyesület, Teleia, Amphiteis, siketnémákat 
gyámolitó egyesület, nép- és munkás
kaszinók, szabad líceum. Klapka szobor, 
a budapesti ingyen kenyér és ingyen tej - 
osztás stb. Sokat tett ezeken kívül a 
vagyontalanok jogvédelmében, ártatlanul 
elítéltek kártalanításában, a párbaj kérdés, 
munkásmozgalmak és a cselédügy rende
zésében.

Ezekre az intézményekre nem fogható 
rá a hazafiatlanság vagy a vallásellenesség 
istápolása. A múltban is kivették részüket 
szabadkőműveseink a nemzeti küzdelem
ből és munkálkodtak a beké és az igazi 
vallásosság érdekében, habár egyik fele- 
kezetnek sem lettek csatlósaivá. Azt leg
jobban bizonyítja a Magyarországon fenn
állott nagy páholyok elnevezése, azok ke
letkezési ideje, amelyekről röviden meg
emlékezek, hogy a nagy közönség is 
megismerhesse működésük magasztosságát;

Egyesek szerint, a szabadkőművesség 
keletkezése Krisztus születésével esik össze. 
Okmányokkal bizonyítottan azonban lé
tezését, csak a 13-dik századig tudjuk 
követni. Fontos dátum a szabadkőműve
seknél az 1717-ik év, mert akkor alakult 
meg az angol nagypáholy és alakult át a

társaság tisztán  szellem i és erkölcsi 
m űködést kifejtő egyesületté. Addig 
valóban építéssel foglalkoztak a szabad
kőművesek, amely a középkorban olyan 
tudomány volt, hogy követőit kiváltságok
kal ruházták fel. Vezetőik papok, legna
gyobb részt Benedekrendi szerzetesek 
voltak.

Alkotmányukat nyomtatásban 1840-ben 
adták kiLondonban, mely időtől kezdveolyan 
rohamosan terjed a szabadkőművesség, 
hogy páholyaik száma ma meghaladja a 
8000-et. Lehetetlen e helyütt felsorolni 
mindazon emberbaráti cselekményeket, 
amelyet a világon véghez vittek, csupán 
felemlítem, hogy ők voltak azok, akik az 
1666-iki londoni nagy tűzvész után a 
várost újra építették és befejezték a Szent 
Pál templomát. Elterjedését legjobban bi
zonyítja az, hogy már a 18-dik század 
közepén Keletindiában is voltak követői.

Magyarországon az 1700-as években 
kezdett hódítani az eszme I. Ferenc király 
azonban a magyar törekvések felkarolása 
miatt lehetetlenné tette szervezkedésüket, 
úgy hogy első páholyuk 1848 márciusá
ban, a hazaszeretet fellángolásának ma
gasztos perceiben alakulhatott csak meg 
a „Dicsőbb fény hajnalához* * címmel. Az 
elnyomatás korszakában sem feledkeztek 
meg a hívek a magyar haza szeretetéről, 
mert a zsarnokság által betiltott páholyt 
1861-ben Károlyi Ede és Vay Béla (a 
szabolcsi Vayak egyik sarja) megakarták, 
„Szent István páholya* címen alakítani, 
csakhogy az nem sikerült, mert a rájuk 
erőszakolt német nyelvű ügyvezetést 
el nem fogadták. 1868-ban megalakult 
végre a páholy „Egység a hazában* cím
mel és azóta békés fejlődésnek örvend az 
egyesület. Voltak ugyan villongások azóta 
is a magyar szabadkőművesek között, pl. 
a János rendet követők (3 as osztályozás, 
inas, tanonc, mester,) és a skót rend 
híveinek (még több csoportra való osztás) 
a versengése, amely 1886-ban egyesülésre 
vezetett, és azóta „Magyarországi Symbo- 
likus Nagypáholy* név alatt együttesen 
működnek. Sikereikről már tettem említést,

S Z A B O L C S

Szervánszky összeesett, mint egy zsák. A j 
1 ét kóristalány meg vígan sietett az opera felé, | 
mely öngyilkosok szigetén is olyan vegyesnyelvü j 
intézmény volt, akár Budapesten.

★  *
A tenorista magáboztért, amikor elkódorgott 

az utcákon, úgy találta hogy tegnap óla semmi 
sem változott. Az emberek az öngyilkosok szi
getén is úgy éltek tovább, mint azelőtt sírtak, 
neveitek, imádkoztak, loptak, csaltak, kiki a 
természete szerint s a legtöbbje befordult az 
utcasarkokon a kávéhazakba. Mert az sok volt 
az öngyilkosok szigetén is.

Szervánszky is betért egy kávéházba. Az 
uzsonája mellé újságokat tettek s Szervánszky 
régi megszokásból megnézte a szinházrovatot. 
Ha lett volna vére mind a fejébe szökik, vagy 
aminek azt a testrészt nevezik, melyelyel a 
tenoristák mosolyogni szoktak. Az újságok tele 
voltak a szomorú nagy gikszer történetével. 
Nevették, gúnyolták, temették Szervánszkyt s 
a tört tenorisla kétségbeesetten hördült fe l:

— Mit csinál az ember, ha már meggyil
kolta magát s mégis csúfolják P

Lopva, a házak mentén elsompolygott az 
Opera felé s a direktorhoz kéredzkedett. Egy 
nagy, vízfejű, hamuszinarcu ember elé vezették, 
aki meg sem hallgatta, hanem rászólt:

— Pihenni, pihenni, pihenni.
Majd háttal fordul Szervánszkynak s úgy 

mondta egykedvűen:
— Ámbátor legokosabb lesz egészen elbújni. 

Különben is van nekünk olyan tonoristánk aki
nek csak a szive repedt meg, nem a hangja. 
Azzal maga úgy sem versenyezhetne.

Szervánszky kábán, szégyenkezve sompoly- 
gott el. Az Operából akkor tódult ki a próba 
végeztével sek színész, szinészleány. A kis nyá
las kacagzlt a hála mögött.

— Nyisson énekiskolát.
A tenorista fázott. A hihetetlenül szürke 

ég, a halottan kongó lárma, a hamuszinarcu 
emberek megrémítették. Eisurrant az utcák 
során s estefelé éhesen, reszketve, rémülten állt 
meg a harsogó vizek partján. Az ereszkedő ho
mályból kísértetiesen váltak ki a sziklákon ülő, 
halálos és halgatag, nagy papok. Szervánszky
nak olyan érzése volt, mintha ezekből a papok
ból korlát volna huzva a sziget partján, hogy 
senkit onnan ki ne bocsássanak. Mégis próbálta 
a parthoz osonni, mert vissza, vissza szeretett 
volna temetkezni a vízbe. De a nagy, hallgatag 
papok, bátor háttal voltak fordulva feléje, lát
ták és vigyázták. Mikor közelükbe ért, hidegen 
harsogott ra a kórus :

— Majd jönnek érted. Hiába sietsz.
A tenorista riadva húzódott vissza. Az 

öngyilkosok szigetének partján, az ereszkedő 
éjszakában pillanatra megvilágosodott az agya 
s érezte, hogy hiába volt az öngyilkosság, nem 
lehet elfutni élet elől. mikor az szenvedéseit 
akarja hozni. Lesz, ha lesz, valamikor pihenése, 
de aki nem tudott úgy élni, hogy becsületesen 
halhasson, az nem futhat, be kell várni, ami 
neki méretett. S meg rogyva, szürkén, öregen 
sompolygott vissza Szervánszky a sziget éjsza
kájába. Kalapja nem volt, de reszkető kezét 
úgy tartotta már, mintha adományokat várna, 
mikor a házak udvarán ébekel és koldul.

(Vége.)

és ehelyütt idézem még a mai szabad
kőművességnek összes törvényeit ké
p ező  szabályokat. Ezek nyilvánosak s 
egyedül a kölcsönös felismerést lehetővé 
tevő jelek és alakszerűségek azok, amelyek 
titkosak, am elyeknek titkosaknak is 
kell lenniök, m ert ellenkező esetben 
a m ai képm utató világban nem 
figyelhetnék meg olyan közvetlenül 
a bajokat és nem működhetnének a 
kíván t sikerrel.

A szabadkőművesek szabályzata igy 
szól:

„1. A szabadkőművesek szövetsége a 
felvilágosodás terjesztésére és a hu
m anizm us megőrzésére és ápolására 
alakúit testület.

2. A szabadkőművesek és a páholyok 
magatartásának legfőbb zsinórmértéke a 
tisztán  em beri erkölcsi törvény.

3. A szabadkőművesek szövetsége jó 
hírnevű, független férfiakat fogad be 
tagjaiul, akik testvériesen egyesülnek a 
szellemi s erkölcsi nemesbülésre irányzott 
törekvésükben, minden tekintet nélkül 
fajra, nem zetiségre, vallásra, társa
dalm i helyzetre vagy politika i párt
állásra.

4. A szabadkőműves minden igaz 
m eggyőződést tisztel, és azért a szabad
kőművesek szabadon követhetik meggyő
ződésüket és a m. kir. kormány által 
megerősített törvényeik korlátái közt azt 
nyíltan kifejezhetik.

5. A szabadkőművesek szövetsége a 
lelkiism ereti, vallási és szellem i sza
badság erkölcsi alapelveinek hódol és 
kárhoztat minden kényszert, mely ezt a 
szabadságot veszélyezteti, és bármely meg
győződésnek, hitnek vagy gondolkozásnak 
minden üldözését, valamint a felebaráti 
szere te tte l ellenkező minden törekvést.

6. A szabadkőművesek szövetsége 
tagjaitól hit vallom ást nem k i van (vagyis 
nem kérdezi, ki milyen hiten van); tiszteli 
tagjainak vallási és po litika i meggyő
ződését és kizár gyülekezeteiből minden 
vallási és politikai vitatkozást.

7. A szabadkőművesek szövetsége kö
telezi tagjait, hogy engedelmeskedjenek 
h áz. ijo k tör vényein ek.

8. A szabadkőművesek szövetsége tag
jait az e/tf-öersze/'ê gyakorlására serkenti.

9. A h azaszeretet a szabadkőműves 
egyik legszentebb kötelessége.

10. A szabadkőművesek szövetsége, 
ennek története, elvei és céljai nem 
titkosak; a szabadkőműves titok, mely
nek megtartására a szabadkőművesek szö
vetsége a szabadkőműveseket kötelezi, 
csak arra való, hogy a kölcsönös felisme
rést világszerte lehetővé tegye.

11. A szabadkőművesek szövetsége 
megkívánja tagjaitól, hogy saját nemes- 
bülésükön munkálkodjanak, egymásnak 
ebbeli törekvéseit támogassák.*

* **
Régen meghalt a Mediciek udvari csillagásza, 

jó Galilei urára és nem érh-tle meg, hogy a 
földmozgásáról szóló tanat az utolsó falusi is
kolában is ugyanaz a személy tanítsa, aki a 
vallást és a két tan látszólagos ellentétességén 
ne ütközzék meg senki.

Azóta sok minden megváltozott. Ma már a 
szabadkőműveseket nem gyanúsítják a bölcses
ség kövének keresésével, az életelixir készítésé
vel, sem pedig az ólomnak arannyá való változ
tatásával. Sok idő fog azért elmúlni és sírjainkon 
számtalanszor kinő és elhervad a fű mig megdől 
a hazátlanság vádja és nem akarnak a törpe 
utódok hazafiasabbak lenni Kossuth Lajosnál,

1910. január 29.



1910. január 39. 3S Z A B O L C S

Bessenyei Györgynél, Kazinczy Ferencnél, Ba- 
róczy Sándornál, Garibaldinál, Tűrr litvánnál és 
a közelmúltban egy egész országot átalakító 
itju törököknél. De lesz ilő, amikor bennük 
Isten kiválasztott embereit látják majd, akik a 
régi próféták módjára hirdetik a tudomány 
diadalát, a szeretet vallását, Isten és az emberek 
dicsőségére.

Lelkiszemeimmel látni vélem azt a nagy 
csatat, melyet pár száz esztendő múlva az ész 
bajnokai megfognak vivni Isten segítségével és 
ni in az I> en ellen. A emberis'g szaporodása 
ug janis ólján rohamos es a beteg-é^ek leküzdése 
annyi)a halad, (isménk egy szabad gondolkozót, 
aki rövid idő múlva nyilvánosságra lép biztosan 
ható tüdővész elleni szerével, mely betegségben 
ma az elhaltaknak körű belől a fe e pusztul el), 
hogy közel van az az idő, amikor a boldogító' 
nak nevezett 'udatlanság mar nem adh.it az 
emberis gnek elég kenyeret. Ekkorára a melegí
tett végző szén kifogy, az erdők helyén élelmi
szeri két termeszti nek és bekövetkeznek a nagy 
nyomorúság, ha nem linnének olyan egesz 
emberek, akik a biblia szavai szerint véres ve
rejtékkel keresik majd meg kenyerüket es azt 
a krisztusi szeretet rendelkezése szerint meg
osztják majd az arra képtelen embertársaikkal. 
Az ausztiáíiyi szigetecskéken ma is gyakran 
megtörlénik, hogy az ár áltai oda sodort embe
rek utódai úgy elszaporodnak, hogy kis (‘arab 
földjük, kezdetleges tudásuk mellett nem látja el 
őket táplálékkal s akkor aztan kínjukban fel
faljak egymást s végre valami ragály kiirtja az 
egesz eicsenevészedett népségét.

Lesz idő, amikor a tudomány bajnokainak 
vem a-ah társadalmi bajokat kell orvosolni, ha 
nem kényszerűik majd a szántóföldet, hogy 
mostani átlagár ak a 10 szereset teremje meg s 
ugyanakkor kierőszakolják az erő gépektől, hogy 
szenszükségletüknek Vio-edevel is beérjek. Újabb 
e- újai b találmányok megteremtése mellett be
következik végül az az Istennek tetsző idő, a 
mikor az utolsó szendarabka e‘ég-se, nem hoz
hatja majd zavarba az emberiséget, és a kenyér 
darabkák folytonosan való kisebbedése nem 
fogja jelenteni azok tápláló értékének csökke
nését. Ekkor aztan úgy fogt ak beszélni napjaink 
rol, n int mi az okor egyes népeiről, akik a ru
házkodást csak azéit nem hozták „divatba*, 
mert Isten nem teremtette rá az emberre. A 
tt-veiygesek ide jenek elmúltával bekövetkezik egy 
jobb kor, amikor a testvéri szeretet öleli át az 
igész földkerekségét és a naponta pár érát 
dolgozó emberek mégis gr ndtaianul megélhetnek. 
Akkor megcsappan a bűnösök, a betegek es 
iszákosok szama, mert a tudomány m mcsak a 
testi szenvedéseket fogja enyhíteni, hamm a 
lelki l ajokkal is megbukózik, akkor aztán k i
válik az EMBER a maga tisztaságában, amelyről 
a szent iras azt tartja, hogy az Isten kepére 
van teiemtve és megvalósul az egy akol egy 
pásztor jóslata.

* **
A Krisztus szavaival zárom Le elmélkedé

semet, amidőn a kicsiryhitüekre vonatkoztatva 
azt mendom: Uram bocsásd meg nekik, mert 
n tm tudják mit cselekszenek.

Sps.
* **

Elmélktdésem megírása után olvastam a 
Debieceni Újság jan. Íü7-iki számálan, hogy a 
hozzánk lözelfekvő Balmazújvároson 80 család
nak non volt, jan. í6  án egy falat kenyere 
srm. Ezek közül 16 család 78 gyermekkel az 
előző 24 érában sem evett. Az alispán 3-ad Ízben 
táviratozott a kotmónyhoz az Ínség munkául 
< ngedélyezett, azonban a bizonytalan politikai 
helyzet miatt beszüntetett, balmazujváros—csegei 
ut tovÉbbepittttése iiár.t. A nyomor olyan nagy 
az egész környéken, hogy zavargástól lehet tar
tani s (zen kívül az éhtifusz is fenyegeti a 
lakosíágot. Ez a köiüSmmy is lizonyitjaasza- 
badkénüvtsség jövőjéről elnitndoll nézeteimet. 
Az t lő igazság azonban nem szorul bizonjitásra, 
melyet velem együtt a többi nem szabadkőműves
•s felismerhet s éppen ezért kijelentem, hogy---

^
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jelen tájékoztató soraimon kívül semmiféle po
lémiákba bele nem megyek és a további cikkezés 
helyet azt tanácslom az ellenkező nézeten 
levőknek is, fogjanak velem össze es gyüjlsünk 
a szűkölködóknek. A Szabolcs szerkesztője mar 
megigerte, hogy a laphoz küldött adományokat 
eljuttatja illetékes helyére.

Fenntl.

Kiállítás és a kereskedelem.
Ahol az iparfejlesztés, az ipari fejlődés vé

delme nélkül van, mert hiányzik az önálló 
vámterületi vámvédelem, ott e sáncokat egyéb 
pótló eszközökkel kell helyettesíteni

Ily eszköz többek közölt a társadalmi actio, 
amely a hazai iparcikkek fogyasztása érdekében 
indult meg

Minden btcsületes hazafi, ba ugyanul bari a 
minőségben és ugyanabban az arban kapja a 
hazai gyártmányt, mint a külföldit, inkább hazait 
fogyaszt. Az áldozatkész hazafi meg akkor is, 
ha a magyar gyártmány drágább. De hogyan 
Ir.laija meg a fogyasztó a magyar árucikket, 
mikor a külföldi gyártmányok is mindenféle meg 
nem engedett módon magyar iparcikkeknek van
nak feltüntetve.

Amikor a Tulipánmozgalom megindult és a 
magyarság iga;án komolyan vette a magyar 
)}>arcikkek fogyasztását, olyan eselek fordullak 
elő, hogy vidéki tanilók. birtokosok s egyéb a 
műveltebb középosztályhoz tartozó egyének 
mintákat küLit'k be egyes gyáraknak, hogy 
azon áru, amelye! veitek, vagy mintákat kaptak, 
vájjon igazán magyaráru e?

Ebből látszik, hogy maga a fogyasztó is 
érzi, hogy a jó szándék magúban nem elég, 
mert iparpártolás szempontjából nem teszünk 
meg mindent ha mu.yer árut akarunk fogyasz
tani s azután — mondjuk tájékozatlanságból — 
osztrák árut fogyasztunk.

De e tekint'tben a magyar gyátak és ipa
rosok, valamint kereskedők kötelessége a fo
gyasztó segítségére lenni és pedig olvan módon, 
hogy a fogyasztó közönség emlékezetébe véssék, 
a közludatba belevigyék a magyar áruk védje
gyét, sajátos csomagolási módjait s mindazt, 
amiről a magyar gyártmány megismerhető.

A terjesztés módja ugyanis a nyilvánosság. 
Ez viszi valamely cikk létezését, sőt a gyáros 
nevét is, aki e cikket gyáitja. Ez a kiállítás 
feladata.

Az ipari tulajdon biztos védelmére szolgál 
a vidjegy és a minta oilalom. Da a védjegy 
nemcsak arra való, hogy egyéb versenyző 
gyárakat a törvény tartson távol az eredeti cikk 
utánzásától, hanem arra is való, hogy a közön
ség ráismerjen az eredeti cikkre, amely névjegy 
vagy minta-oltalmat elvez. Akáihány olyan cik
künk van, amelyet Ausztriában is gyártanak és 
a magyar gyártmányhoz hasonló csomagolásban 
hoznak forgalomba a magyar piacon. A hami
sítványokkal való megtévesztés mm dobzóthalna 
olyan korlátlanul, ha a magyar gyárosok és 
iparosok a vevőkőzönség emlékezetébe vésnék 
gyártmányaikat és védjegyüket, valamint minta 
oltalmat élvező csomagolási módjukat, amelynek 
törvény által való vedelme nemsokára — amint 
az idevonatkozó törvénytervezetek érvénybe lép
nek — igen szigorú és hatályos lesz.

A szakszerűen rendezett kiállításokból soha
sem volna szabad egyetlen egy gyárosnak, va
lamint iparosnak, sőt kereskedőnek is hiányozni, 
mert a kiállítás az a hely, abol az áru kézzel
foghatóan a m gyközönsegnek lesz bemutatva. 
Ez adja meg a vevőkőzönség kezébe az egyedüli 
biztos pszközt arra, hogy igazán csak azt az 
árut fogadja el, amelyet vásárolni szándékozott.

Sokszoios fontosságú az éppen minálunk, 
akik saját piacunk gyártmányait akarjuk fo
gyasztani és nem az osztrák verseny becsem
pészett hamisítványait. Mert Ausztriában még 
ma nyugodtan alkalmazzák a magyar szöveget, 
sőt a magyar elmeit is. De ha a közönséget 
nemcsak buzdítani akarjuk a magyar gyártmány 
vásárlására, de módot is akarunk adni neki

arra, hogy a magyar gyártmányt meg is ismerje, 
elsősorban nyilvánosság utján kell emlékezetébe 
vésni. A magyar gyártmányok védjegyét, cso
magolási módját, valamint beszerzési forrásé., 
erre pedig legjobb eszköz a kiállítás.

A kiállítás eszköze a magyar iparcikkek 
terjesztésének, mert a külföldi árura rátehet 
tenni a magyar szöveget meg a „honi ipar* 
jelzését, sőt ma még a magyar címert is, deba 
az ily árut természetben bemutatjuk, úgy a 
magyar gyártmányt semmiféle megtévesztés sem 
szoríthatja ki a fogyasztás köréből.

De nemcsak a kiállítás e specifikus rendel
tetését téveszti még ma szem elől a magyar 
gyáros, iparos és kereskedő, hanem magát a 
kiállítás álla'ános jelentőségét is. Kevés olyan 
kiállítás van nálunk, amely a közönség figyelmét 
teljesen leköti, meit sajnos, még sokan abban 
a hitben vannak, hogy a kiállítás nem más, 
mint közönséges Ltványosság, egyszóval ezen a 
téren még nagyon fiatalok vagyunk, tehat kezdők.

Nem akarom a példák végtelen soiat föl
hozni, hiszen úgyis köztudomású, hogy a mai 
nagy versengési n a legjobb bornak is cégér 
kell. Régen volt már az, mikor a magyar az 
ellenkezőjét állította ; és még a parázs pénznek 
sem találunk nyi'jára, ha egy elfelejtett asztal- 
fii k fenekén húzódik meg.

A jó reklám csak úgy mint a tetszetős 
csomagolás az áru értékét növeli. Számtalan 
olyan áru van, amelynek belső értéke úgyszól
ván sammi és csak a jó csomagolás és terje
delmes reklám teszi világhírűvé es elterjedné.

Vannak olyan cikkek, amelyeket minden 
gyáros egyfoimán jó minőségben gyárt, sőt 
olyanok is, amelyek n m is gyártmányok, csak 
jól csomagolt és jól reklámozott nyers anyagok 
és mégis a nagyközönség egy bizonyos márká
hoz köti magát abban a hitben, hogy ez jobb 
a többinél, holott csak híresebb. Az ellenkezőjét 
bebizonyítani legalkalmasabb a kiállítás.

ö.

A munkáskéz értéke,
Szabolcsvártriegyében még mindig tart a 

hivatalok után való tü'eked- s. A szülők ráerősza
kolják gyermekeiket a tanulásra mert az ipart 
és kereskedelmet lenézik. Szomorú statisztikát 
tárt fel e tekintetben az iskolai félév, most is. 
Az iparosok keresettről p ;dig érdekes és meg- 
szi\elésre érdemes hirt hoz a táviró Brüsszelből. 
Egy Charles nevű jumeti üvegmunkasnak nem
reg levágta karját az államvasutak egy mozdo
nya. A munkás kártérítési pert indított az állam 
ellen, s mivel be tudta igazolni, hogy havonkint 
600 frankot, vagyis közel 500 koronát keresett 
a keze munkájával, a charleroi-i törvényszék 
105, 084 frank kártérítést itelt meg Gharlesnak. 
Belgiumban tehát a munkás karjának értékét.
100.000 frankra becsülik.

Hogy ezt a jelentőséges hirt egész valójá
ban megértsük, tudnunk kell, hogy Belgiumban 
csaknem hihetetlenül virágzik az üvegipar, s az 
ezen a téren működő munkások nagyon szépén 
keresnek. Még tiz évvel ezelőtt nem volt ritka 
az olyan munkás, aki 1200—1800 frankot kere
sett havonként. Ezek a munkások — hiiz tehe
tik — úri módon is éltek s a pezsgős vacsorák, 
költséges kalandok épen ni m tartoztak a nagy 
ritkaságok közé a munkásvilágban. Azóta az 
üveg fúvó iparban is teret foglaltak a gépek, 
ami a munkabér leszállítását vonta szükségkép 
maga után. Mindazonáltal még ma is nagy 
azoknak a munkásoknak száma, akiknek havi 
kereset eléri, sőt meghaladja a 600 frankot.

Belgiumban különben hozzá vannak szokva 
a magas munkabérekhez s a fenti hir legfeljebb 
a mi munkaadóinkat fogja kellemetleuül érinteni, 
akik bizonyára iudbőrösen gondolnak arra, hogy 
a munkabér emelkedésének s a munkáskéz meg
becsülésének korszaka nálunk is elérkezhetik.

Kétség sem férhet hozzá, hogy a világ e 
fordulásán etikai szempontból csak örülni lehet. 
Régi igazság, hogy a hatalmasok, a gazdagok 
jólétét a munkáskezek ezrei teremtik meg. Ezt 
tddig nem igen vették fontolóra sem az egyik
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választóiban kaphatókItjKonságok női tuba díszeiben a báli idényre a legnagyobb 
.±<Z.o h n  l e ’n á t z  női*, férfi divat és rövidáru üzletében.
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sem a másik oldalon. Sőt az egyiken még most 
is kézzel-lábbal tiltakoznak az ilynemű felfogás 
ellen, s ügyész után kiabálnak, ha valaki ily 
.tévtanokat mer hirdetni. A másik oldalon — 
évezredes keserű tapasztalatok s a maguk kárán 
— rájöttek erre az igazságra s immár elég nyo
matékosan, hirdetni is merik.

Nálunk, ahol nagyon sokan vissza szeretnék 
állítani a jobbágyság intézményét, a dzsentri- 
és lateinergőg országában még sokáig nem fog
ják értéke szerint megbecsülni a munkáskezet, 
sem pedig azt, amit ez jplképez a munkát. Sem 
az anyagi, sem a szellemi munkát. Hisz nálunk 
még ma is az a legbecsültebb, a legelőkelőbb 
foglalkozás, ha valaki őseitől rámaradt birtokai
nak jövedelméből él meg s abból uraskodik. 
Hisz nálunk még ma is nemcsak a keze mun
kájából élő munkáit, hanem a szellemi munkást, 
a ,S'?ibier*-t is megvetik és lenézik !

Ebben rejlik tehát a külföldről érkezett hir 
horribilis jelentősége. M egláthatjuk belőle, 
hogy virágzó, müveit s jólétnek örvendő álla
mokban mekkora értéket tulajdonítanak egyet
len munkáskéznek. Sőt ebben törvényszéki Íté
letben, mely az. államot kötelezi kártérítésre, 
benne van annak elismerése is, hogy az állam 
virágzása és jólété egyenesen a munkáskéznek 
köszönhető,

A sok ezernyi munkáskéz sok milliónyi 
érték, melyet meg kell becsülni, meg kell védeni 
mindeu el'enséges támadás ellen

Sz a tó sv á rm sp
l a g n a g ^ o b b

m s g b k h a tó ,
l e g o l c s ó b b ,

e l s ő r a n g ú ,

ékszer és őrá raktára
Sándor

áza, Városház-utca 3 sz.
N a g y  v á la s z té k b a n :
j e g y g y ű r ű k ,
arany lánczok,
a r a n y  ó r á k ,  

bnlliant és gyémánt ékszerek, 
e z ü s t  ev IüszleM ,
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g in t  n d o lo 'k , 
készletek,  

China ezü st
disz és háztartási cikkek, 

Mesés olcsó árak.
Villamos ügyek.

Sok szóbeszéd tárgyát képezte mostanában 
a villamo világítás. A múlt pénteken a város 
képviselőtestülete, utána való szombaton a kép
viselőtestületnek egy e célra kiküldött bizottsága 
foglalkozott ugyanezzel a dologgal. Látszólag 
összefüggés volna a hivatalos és nem hivatalos 
tárgyalások között. Ez azonban puszta látszat, 
ámbár az a helybeli lap, amely nemrégiben 
hajszát indított a villamosvilágitási vállalat ellen, 
akként akarta feltüntetni a dolgot, mintha az ő

érdeme volna az, hogy a villamosvilágitási szer
ződés revíziója napirendre került.

A valóságban úgy áll a dolog, hogy azok 
a panaszokok, amelyeknek részletes tárgyalására 
a képviselőtestület a maga bizottságát kiküldőttte, 
idestova féleszlendeje, hogy előzetes tárgyalások 
és előkészítés alatt állottak.

Már akkor felmerült az eszme a villamos 
világítási szerződés megfelelő kiegészítése és 
módosítása iráut, amikor szóba került, hogy a 
Nyiregyházavidéki kisvasutak üzletének kezelését 
a budapesti Részvénytársaság villamos és köz
lekedési vállalatok számára cég veszi át és an 
nak a nyíregyházi vonalreszét villamos vasutta 
alakítja át.

A vasút villamos üzemre való átalakítása 
természetszerűleg maga után vonja a villamos 
telep megfelelő kibővítését s azt, hogy ezt, 
valamint a vasút részére szükséges áram szol
gáltatására vonatkozó szerződést a városnak, 
mint a villamos telep várományosának is B u
gáévá kell tennie. Tehát a várossal ezeket a 
kérdéseket külön le kell tárgyalni. Ebből megint 
önkénytelenül is tovább folyt az a gondolat, 
hogy ezzel egyidejűleg a vili imos világítási szer
ződés is revízió alá vetessék, amely jó lehetett 
a maga idejében, sőt az akkor ele. hető legked 
vezőbb felieteleket foglalhaija ugyan magában, 
az azóta változott viszonyoknak azonban sok 
iakintetben nem felel meg ma már.

így kerültek napirendre a szükséges módo
sítások.

Ezek egyike a nappali ár - mszolgáltat ás. A 
szerződés szerint a villamos társaság csak estétől 
reggelig tartozik áramot szolgáltatni, illetve nap
pali áramot csak akkor, vagyis a folytonos üze
met csak abban az esetben, ba bizonyos állandó 
nappali áramfogyasztás biztosíttatok.

A szerződésben kikötő t mennyiségű nappali 
áramfogyasztás azonban előzetesen nem lévén 
biztosítható, eddig a nappali áramszolgáltatás 
nem következett be. Pedig különösen ipari cé
lokból igen nigy jelentősége volna annak, hogy 
nappal is mindig lehessen a viliimos áramol 
igénybe venni.

A másik kérdés a villamos áram maximális 
egységárának leszállítása. Ez a fogyasztóknak, 
igi n természetes óhsjtasa s a villamos világítás 
soha nem remélt elterjedése következtében igen 
sokak érdeke.

További kérdés a közvilágítás javítása, 
vagyis a jelenlegi 1G normál gyertyafenyerejj 
utcai izzólámpák helyett nagyobb fényerősségű 
izzólámpák alkalmazása és a gyakorlatban be 
nem vált, sok panaszra okot adó ivlámpák ki
cserélése nyugodt és állandóan egyenlő fényt 
terjesztő lámpákkal. Ezek is jelentős közérdekű 
kérdések.

Ezekkel összefüggenek még a villamos be
rendezések, az árammérő órák s más kisebb 
kérdések is.

Mindezekre vonatkozólag a világítási vállalat 
részéről megvolt a teljes készség a szerződés 
megtelelő módosítására. A formaszerinti tárgya
lások fölvételét a kisvasutak ügye hátráltatta, 
mert bár az volt az eredeti szándék, hogy a 
vasút mar a múlt év őszén átmegy a bérlővál• 
lalat kezelésébe, a felfordult politikai viszonyok 
miatt a kereskedelemügyi minisztériumban csak 
december legvégén jutott végleg dűlőre az ügy, 
úgy, hogy csak ez évben, mégpedig január 21 
és 22-én történhetett meg az atadás es át vél el 
s a vasút villamosításival kapcsolatos kérvények 
is csak január közepén adattak be a városhoz.

A január 21-iki közgyűlésen kiküldött bi
zottság már másnap, a múlt szombaton tárgyalt 
a villamos világítási vállalat képviselőivel, kik ez 
alkalommal hivatalosan is bejelentették, hogy a 
város részéről felmerült kívánságokat tudomásul 
-"‘lék s minthogy azok a szerződésnek gyökeres 
átdolgozását vonják maguk után, az uj szerző
dés tervezetet sürgősen elkészítik s még február 
elején megküldik a városhoz tárgyalás végett.

Á debreceni sziaisziskola nyíregyházi 
kirándulásáról,

Valamelyik idevaló lap úgy igyekezett rek
lámot csapni Solymossi szinésziskolájának hozv 
az előadást gourmandnak való különleges cse

megének tüntette fel. Hát legfeljebb csak az 
volt, de azért még az ínyencek is elmaradtak 
az előadásról. Kölcsönös vallomások alapján 
könnyű volt megállapítani, hogy a szinésziskola 
merész kirándulását háromnegyed részben hir
telen összecsalogatott szabadjegyesek nézték 
végig. És ha azok közül feltámadt valakiben a 
különlegesség utáni vágyódás, kielégíthette pél
dául a színpadon megjelent félcipellös huszár
tiszt, az ablakön átjáró közhuszár, a feuhangon 
szavaló súgó, meg két hölgy különös hangsú
lyozása. Ok, dacára Solymossi mesteri fülének 
minden egyes mondat végét felkanyaritották 
olyanformán, mint mikor a tyuk azt mondja: 

„Kot-kot-kot-kot-kotko A „— dács'*'
egy kvarttal mindig felszaladt. — A férfiak kö
zött, bár nem egy igen ügyes jelenetei produ
kált, egyetlen egészséges hangot sem lehetett 
felfedezni, ami pedig mégis csak volna valami 
a hanggal való müvészkedés terén. Nyíregyhá
zán úgy áll a dolog, hogy az idegen művészet
ből csak a jó kell, a mükedveiőkből pedig csak 
az ismerősök. A debreczeni szinésziskola”e két 
fajtából egyik se. — Egyáltalán a szinésziskola 
hasznos lehet a tulajdonosnak, de semmi szük
sége rá a művészetnek. Annyira nincs, ho^y a 
szinészegyesület tanácsának legutóbbi tanácsko
zása szerint néhány évig egyáltalán senkii sem 
vesznek fel az egyesületbe. Mire neveli tehát 
Solymossi a növendékeit, mivel kecsegteti őket, 
ha még olyan ragyogó csillagok volnának is 
amikor azok úgy sem lehetnek színészek? Lehet 
azonban, hogy a maiak közül kettő-három ke
resztül töri Ihália kapuját, de mi lesz a lobbi- 
vei ? Eljön az idő csakhamar, hogy ezek a meg
tévesztett ifjak keserűen fognak visszaemlékezni 
arra az időre, melyet erre a hiába való álmo
dozásra elpocsékoltak. A négy egyfelvonásos 
vígjátékon kívül egy ügyes monológgal is ked
veskedtek, közbe meg egy pár dalocskával és 
táncokkal. A kisded közönséget nagyban kár
pótolta az, hogy a színház jól be volt fütve

Már (almiII
3 óra alatt meglepő szépen tisztit,
"yászruhálat 24 óra a la t t '  '

kelme festő, vegytis?iiíó és püssirozó intézete
N yíregyháza, Pazouyi-útca 13 szám.

(Zrínyi szálloda udvar ) G16 5 18

szerdán 
váíasz- 
B dint

'Farsangi cikkek a legjobb ruhadiszek gasok, legyezők,

B C i r e j k : . .

Az ág. hitv. ev. egyháznál
iolyt m a k pviselőiedület tagjain ik a
íása. Rendes tag >k lettek: B rzo Pál, i. . .____
Pál, Binsíky Marton, G eng- ri Kálmán, Csengeri 
Mihály, Fabján F rene, Giraj István. Gyeskó Sá
muel, Hmzsel András, Hók Pál József, Hicz 
András, Huczmann János, Hugyecz Pál, Huray 
János kovács, id. Ján-ószky Mihály, Kéler Gyula, 
id. Kordován Pál, Kovács András kereskedő, 
Kovács András, Kovács István szűcs, Ko.ács 
János, Kovács Mihály pólóim, Kubassy Gusztáv, 
Lentvorszki Mihály, Mirtinvi József, Mijerszky 
Béla, Márfóldv András, Mirtőldi István, Mo- 
tauszky András, Nagy János (B ijibokőri), Nrgy 
János (Puposhalorai), Nádasi József, Nádasi 
Lyorgy, Oravecz János, Orbán Karoly, Oberlán- 

er Z^igmond, id. Pampuch András, Pivnyik 
András dr. Popini Albert, Porubszky Pál, 
Pőppel Gyula, Ruhmann Andor, dr. Saáry Sán
dor, Simkó József, Somogyi G/ula, Szlaboczky 
Imre, dr. Szopkó Dezső, Szurovcsák János, dr. 
Vietónsz József, Zomborszky András.

Póttagok: Kovács Zel. András, Hudák Ká
roly, id. Lehoczky András, Fedor János, Mo- 
rauszky István, Lőjek József, Kubicska István, 
Gincsay András, Zimraermann Rezső, ifj. Buko-

óriási Stern  Sándor ■ •báli keztyü k
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vinszky András, Kozák István, Antal Lajos, 
Sarzó György, Bencs András, ifj. Palicz Pál, 
Szekretár Lajos, dr. Szokolay Gyuia, Palotay 
István, Holek Sámuel, id. Bodolóczky Mihály.

— Az igazságügyminiszter Rigó József 
tiszalöki lakost az ügyészségi megbízott állandó 
helyetteséül kirendelte.

— A szabolcsmegyei függetlenségi párt 
szombati gyűlésén ellntározta, hogy a pártot 
újjászervezi és előkészületeket tesz a választásra.

— Vasat építés. A kisvasutakat átvevő 
tröszt egy kettőre átalakítja üzemét. Vencsellő 
és Balsa állomásaihoz mar útnak indította az 
építkezési anyagokat. A sínek lerakását is meg
kezdik a kora tavasszal.

— A Nyíregyházi Zenekedvelők Egye
sülete alakuló közgyűlését február 2-án d. e.

amelylyel a próbák kitünően sikerültek. — Az 
osztrák kormány javaslatot tett a gyufa mono
póliumának behozatalára, amelyet a mi kormá
nyunk is követni fog.

— Hirdetmény. A sóstói erdőben levágott 
haszon, tűzi és galyfa eladása január hó 31-től 
kezdve szerda és szombat kivételével naponként 
reggel 10 órai kezdettel a helyszínén újból esz
közöltetik. Nyíregyházán, 1910. évi január 28. 
Jánószky Endre, g. intéző.

— Közbiztonságunk. Báj községben Ko
vács Gábor menyasszonyával enyelegve, lelőtte 
azt véletlenségből, Szarvas Teréz meghalt, Ko
vács pedig elfutott s valószínűleg öngyilkossá 
lett. — Erdődy Miklós bökönyi dohánypajtájá- 
ból Orsó János és Mihály egy félmétermázsa 
dohányt lopott. — Mezőladánvon Rakoncza Já-

11 órakor tartja a Vármegyeháza kistermében, nos násznagyot szóváltásból kifolyólag veszélye- 
melyre az érdeklődő közönséget tisztelettel meg- j sen megverték. — Szalókán Varga József a'ko-
hívja a szervező-bizottság.

— A háziipar sikere. A nyíregyházi ki
állításról írva, foglalkoztunk már a háziipar 
fontosságával is, mely cikkre vonatkozólag 
lapunk egyik olvasója küldötte be a kővetkező 
kis cikkecskét:

.Hazánk annyi sok hibája között kétség
kívül a legnagyobb hiba az, hogy az ipart nem 
karoljuk fel azzal a nemes igyekezettel, amely 
azt joggal megilletné. Különösen a házi ipar 
iránt viseltetünk megmagyarázhatatlan ellen
szenvvel, pedig házi iparunk ma mar az első 
helyen áll egész Európában. Ed bizonyítják a 
csipkeverő-iparban elért eredmények, a mely 
nagyreszben a solti csipkeverö-tanfolyam érdem
dús vezetőségének köszönhető.

A solti csipkeverő iskola 4 év előtt ala- 
pit'atott, gróf Benyovszky Sándorné védnök
ségé meil tt és csakhamar segítőtársként csat
lakozott hozzá gróf Teleki Józsefné. A két 
fenkölt szellemű lelkes honleány minden lehetőt 
elkövetett, sőt. anyagi áldozatokat is hozott, 
hogy a csipkeverest hazánkban is a legmaga
sabb tökélyre emeljék, felvirágoztassák és ezzel 
sok, nagyon sok leánynak a megélhetését biz
tosítsák. Gróf Benyovszky Sándorné odaadó 
buzgalmának köszönhető, hogy ebben a csipke-

holmérgezés folytán meghalt. — Kovács György 
| vasmegyeri postaküldöncöt egy rabló az utón 
! leakarta ülni, de ő erősebb volt és a tettest 
; bekísérte a községbe. Most a natiónaléjának 
! összeállításán fáradozik a csendőrség. — Ófehér- 
| tón Szedlák Mihály erdőőrt ismeretlen tettes 
i orozva lelőtte.

— Választmányi ülést tartott f. hó 20-án
a Kisvárda-vidéki Gizdikör Liptay Bála elnök
lete alatt, melyen több folyó ügy nyert elinté- 

; zést. Többek között elhatároztatott, miszerint a 
j f. évi tenyészbika-vásárt március hó 13-án ren- 
i dezi a gazdakör.

— Cipész, csizmadia szíjgyártó, n y e r
ges és bőröndös tanfolyam ok. Budapesten

; f. hó 24-én m gnyiiik egy cipészipari gépkezelő 
ianlolyam sorozat, melynek célja a kis és 
középrendü iparosok figyelmét felhívni es őket 

| oktatni a cipásziparnak azoknak a modern 
I gépekre és segédeszközökre m dyeket inai nap 
: az érdekeltek tartoznak ismerni és használni 
5 na érdekeiket nem akarj ik veszélyeztetni látni 
; az előnyomuló nagyiparral szemben. E tanfolya

mok mindegyikére 6-8 ember vételik tel, kik 
i a tárgyhoz képest 3-6 napig tartó egész napos 

időtartamban tulajdoníthatják el a fent előso • 
roltakat. A tanfolyamok látogatói félára jegy

veró iskolában készült csipkék az intézmény kedvezményben részesülnek. A j |Jgykedvezmeny 
négy évi, és igy .tranylag rövid fennállása óta I a Technológia közbejöttével szerezhető meg, 
a milánói, a londoni, a mellbournei, (Ausztrália) i ezért legalább 10 nappal előbb kell jelentkeznie 
pécsi és temesvári kiállításokon elsőrangú kitűn- I annak, aki ilyent igényel. A programra az ipar-
tetest nyertek és ezzel e magyar házi iparnak 
nemcsak az európai államokban, hanem ezen 
kivül eső világrészben is dicsőséget szereztek.

Ami nem is csodálható, ha figyelembe 
vesszük, hogy ezek a csipkék lehelet könnyű
ségük, tökéletes művészi kivitelük, kiválóan 
Ízléses mintájuknál fogva a velencei és brüsz- 
szeli csipkékkel teljesen egyenrangúaknak mond
hatók.

Amidőn erre a kiváló intézményre előkelő 
közönségünk figyelmet

testületnél tekinthető meg.
— Katona nóták. Millig Gyula lapunk 

munkatársa 50 fűi. füzetkékben kiadja az egész 
országban összegyüjtetett katona nótákat. Külö
nösen a közkatonák kezébe szánta ezt a nóta- 
gyűjteményt egyrészt, hogy saját, kedves alko
tásukban gyöny őrködhessenek, s a fogékonyab
bak előtt követendő példaként alljana* ezek a 
kedves apróságok, másrészt pedig azért mert az 
ilyen gyűjteménynek művelő és nemesitő hatása 
van. Az ügyesen összeválogatott gyűjteményismételten felhívjuk —

és felemlítjük, hogy ott állandóan nagy válasz- első füzete rövid idő múlva városunkban is 
lék is van, melyből szívesen küld mintát a kapható lesz, addig fordulj inak az érdeklődők 
vezetőség — csak egy sz mpont vezérel ben- az összegyűjtőhöz (Budapest Tavaszmező u. 2.) 
nünket, hogy minél hathatósabban tereljük rá
a figyelmet egy oly előkelő intézményre, amely 
házi iparunknak a tengeren túl is dicsőségére 
szolgál és előreláthatólag a magyar nemzetnek 
még nagyon sokszor fog becsületére válni.

Magyar A.*
Miért ne tudnának a szabolcsmegyeiek is 

hasonló sikereket elérni ?
— A szalmafonó tanfolyamot február

1-éri újból megnyílik a Hatzel-téri városi épü

altalános az érdeklődés.
— Különfélék. Wasenau-ban (Elszász) egy 

íogorvos: Dusch megülte az 50 ezredik fog- 
kihuzasanak jubileumát. — 1909 ben befolyt 
282.803,365 korona egyenes adó, 41 millióval 
több az előirányzatnál. — Az ipartestületek 
országos egyesülete felirt jegyzőik zaklatása 
miatt a kormányhoz, amelyet zugirászat címén 
rendezlek e.lenük. — Indiában Mandovámtól 
a Ceilon szigetekre hidat építenek a zátonyok 
kihasználásával, amelynek hossza 120 kilométer 
lesz. — a  budapesti Tisza Kálmán téren van 
a Dedics testvérek mólorgyára. Ezeknek a nyír
egyházi származású embereknek a telepén Ador- 
jau János tervei szerint egy repülőgép készült,

aki az árat bélyegekben is elfogadja.
— Egy jó  karban levő üzlet-ajtó és kira

kat eladó Vrabecz ékszerésznél Iskola-ute. 8.
— Kéinőnytüz. Vasárnap este veszedel

mes kéménytüz keletkezett az Uj-utci 5 szám 
alatt, melyet azonban a tűzoltóság idejében 
lokalizált.

— Tenyészállat-vásár Kisvárdán. A
Kisvárda-vidéki Gazdikör a XII. tenyészbika- 
vásárt f. évben március hó 13-án rendezi. Az

létben. Ezen nagy fontosságú intézmény iránt évente úgy erkölcsileg, mint anyagilag minden
tekintetben sikerült tény észállat-vas írok iránt az 
érd kiődés már is megindult. Gazdakör agilis 
vezetőségének serény előmunkálatai eleve biz 
tositják — az országban eddig páratlanul álló 

j tenyészbika vásárt, melyen 2 3 eves magvai
! bikákból 140 — 180 drb. szokott felhajtatni. É r

deklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál 
Böjtös Imre gazdakőri titkár Kisvárda.

— A nyíregyházi Jótékony NöegyLet
1910. február 5-én este a Szentuiihály-utcai 
Gazda Otlhon helyiségében jótékonyé űu tea
estélyt rendez és amely iránt altalános az érdek
lődés. Kezdete este 8 órakor. Belépő-jegy sze
mélyenként 2 K. A zenét Ricz Karoly debre- 
eztni cigányprímás bandája szolgáltai ja. Hideg

Ne tétovázzék, ha fáj a 
feje, hanem használjon azonnal B e r e t v á s  past i l l át ,

ételek és italokat olcsó szabott árak mellett az 
úrasszonyok és urleányok fognak kiszolgálni. 
Felülfizetéseket köszönettel fogadnak.

— Talált tárgy. Kisvárda vasúti állomá
sán egy arany keretű evikker találtatott amelyet 
a helybeli rendőrkapitányi hivatalban lehet 
átvenni.

— Cigány háború. A nagyidai eset óta 
nem volt talán olyan készülődés cigányéknál, 
aminőt Farkas Károly és András bashalmi 
cigányok tegnapelőtt véghezvittek. Ásóval, kapá
val. felfegyverkezve, csatakiáltások között rohan
tak rá Horvát János Nádasi-bokorban lakó 
fajrokonuk házára. Rengett a föld, az ablakok 
csörömpölve hullottak be, a rajkók sivitottak 
az öregek káromkodtak és botra kapva véde
keztek a külső ellenség ellen. A cigány ház 
azonban nem bevehetetetlen vár, mert az ell n- 
ség belülkerült ahol az asztalt, széket, kemen
cét összetörték Horváth János leányát elverték. 
A láda szétverése azonban olyan zajjal járt, 
hogy az egész tanya összeszaladt és a 2 bős férfi 
egyedül egy 50 koronás hegedűt vihetett el 
harci zsákmányul.

— Budapestre menők figyelmébe. A
városi tanács elhatározta, hogy a budapesti 
munkás közvetítő intézet heti jelentéseit kifüg- 
geszteti a városháza bíjáratánál, mert gyakran 
előfordul, hogy iparosssgédek felutaznak a fővá
rosba, ahol az ő iparagukban nem keresnek 
alkalmazottait.

— Sorshúzás. Január 29-én délután 2 óra
kor a városházán sorsot húznak a hadkötelesek.

— A debreezoni kereskedelmi és ip a r
kam ara 1359 koronás alapítványi helyre adót ki 
pályázati felhívást, amelyre felsőfokú ipari és 
kereskedelmi alkalmazottak pályázhatnak. A ’, 
eredeti felhívás a városhíza bejáratánál ki vau 
függesztve.

— Faárusok. A városban minden télen 
s igy az idén is, járnik házhoz fát kínálni es 
kisenb nagyobb előleget vesznek fel gazdálko
dóknak látszó emrek. A fa azonban késik sőt 
egész elmarad. É ipen ezért ajánljuk olvasónk
nak, hogy csak olyan embereknek adjanak fara- 
előpénzt. akit ismernek.

— Budapest tüudérkertje  a Ríkóci-uton 
levő és Grósz Ölön tulajdonát képező Ostende- 
kávéház. a maga nemében valódi exoticum. Egy 
fmyes, nagy terem tükörfjlikkal, keleti szőnye
gekkel dúsan migrakva. A kávéházi hideg ete
lek a francia szakácsára veszet remekei, a borok 
és való ii francia I querök kitűnők. Bei-és Kül
földi lapok a világ minden részéről állnak az 
olvasó-publikum rendelkezésére. Estenként az 
egész coníinensen előnyösen ismert közős Vőös 
Miksa hírneves cigányzenekarának meghallgatá
sára a legfényesebb eiíteközönség tölti meg 
szorongásig a kávelnz ragyogó termát.

— Magyarország gabonakészlete. A Köz
ponti Statisztikai hivatal a hazai nyilvános áru- 
raktárak és szövetkezeti gabonaraktárak gabona- 
és őrlemény készletéről 1910. január 10-től 
január 20-ig a következőket jelenti. Készlet 
január 10 é n : búza 8-36,511. rozs: 222,576. 
árpa: 184,613. zah; 185,783 tenger: 121,327. 
liszt: 97.357. korpa 32,3)5. Készlet január 
20 án, búza, 790,799. rozs, 220 291. árpa, 
182,333. tengeri, 115, 473. liszt 109, 526 rné- 
termázsákban.

—- Figyelem! A világhírű Clayton & 
Schuttieworth cég prosp 'ktusát mellékeljük mai 
szamunkhoz. Az érdeklődők figyelmét felhívjuk 
még külön is annak tartalmára s megjegyezzük, 
hogy a cég bővebb felvilágosítást is szívesen 
nyújt hozzáialezett kérésre.

— Tím árok figyelmébe. A ra. kir tech
noi. Iparmázeum bőrfestési és chomcserző tan
folyamokat tart. A tanfolyamokat Újpesten, 
Váci ut 34. szám alatti cég gyárában van.

Egy egy tanfolyamra 10-10 hallgatót (gyá
ros és gyári alkalmazottak, tímárok) vesznek 
fel. A tanfolymok tartama 3-4 napra terjed és 
pedig a bőrfestó tanfolyamok a délelőtti órák
ban 8-12, a chromcserzési tanfolyamok a dél
után 2-6 óráig.

A tanfolyamok folyó évi február 3-án 
veszik kezdetüket. Bővebb felvilágosítást az ipar
testület ad ugyanott megtudhatók a kedvezmé
nyes utazásra vonatkozó tudnivalók is.

anelv 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás 
elmulasztja. Orvo- á p f l  1 Q A  Kapható minden gyógy 
sok állal ajánlva. B szertarban. — Készíti

Borotvás Tamás gyógyszerész. Kispesten.
!! 3 dobosnál ingyen postai ssállit&s. !!

i
i
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— Eladó vagy bérbeadó A Károlyi-utca 
végén egy uj sorok'ház 5 szobával, istállóval és 
a szükséges melléképületekkel együtt eladó, vagy 
pedig május 1-től bérbeadó. Bővebb felvilágo
sítást ád Horkay András a vámháznál.

— Szökött tolouc. Berger Lébi foglalkozás 
nélküli egyént a tiszalöki csendőrség letartóz
tatta, de az toloncolás közben megugrott. Most 
országosan körözik, mert a jelek szerint, a csa
vargáson kivúl más bűn is terheli a lelkét.

— Gyűlések. A Kisvárdai Takarékpénztár 
február 13-an délután 4 órakor, a nyíregyházi 
villamossági részvénytársaság február 3-án d. u 
2Va órakor, a szabolesmegyei népbank február
6-án délelőtt 10 órakor közgyűlést tart saját 
helyiségében.

— Képviseleti közgyűlés lesz február hó 
25 én, amidőn igen fontos ügyek kerülnek tár- j 
gyalásra s azok között a villanyvilágitási szer- j 
ződés revisiója is.

— Átadás. A nyiregyházavidéki kisvasul a- i 
kát a Rí szvénytársaság villamos és közlekedési í 
vállalatok számára tudvalevőleg bérbe vet'e. Az j 
átadás január 22-én történt meg. A menetrend- i 
ben változtatás nincs és az ujdásokai a májusi ; 
menetrenddel kapcsolatosan lehet várni.

— Gyászrovat. Özv. Guthy Élekné szül. ; 
Fesztory Maria mint reje, és alolirottak fajda
lomtól meg őrt szívvel tudatják, szerető jó férj, : 
gyöngéd apa. jó testvér, sógor és szerető nagy
apa Makariai Guthi Elek pazonyi gör. kath. 
lelkésznek f. évi január 24-én életének 61 ik, 
boldog házasságának es lelkészkedésenek 35-ik 
évében hosszas szenvedés s a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után az Urban történt csendes 
elhunytál. A megboldogultnak hült tetemeit f. 
ho 26 án d. e. 9 órakor fogjuk gyászmisévei 
Pazonyban ölök nyugalomra helyezni. Nyirpa 
zony, 1910. január 24. Legyen örök emieke és 
áldott nyugalma. Özv. Feszíori Miklósne anyósa. 
Ilona férj. Kricsfalussy Jánosné es Jolán gyer
mekei. Kriesfalussy János, veje. József Ödön, 
Tódor lestvtrei. Béla, Mariska, Andor, Olga, 
Böske unokái Feszlory Gyula és gyermekei. 
Talapkovits Bertalan és fiai. Guthy Józsefné 
szül. Széna ki Vilma. Guthy Ödönné szül. Megela 
Paula. Guthy Tcdorne szül. Bogcha Kata sógo
rai és sógornői.

— Katonának nem jó lenni. Hosszas 
fontolgatás után erre a meggyőződésre jutott 
Pintér János nagyhalászi illetőségű vonatkatona 
aki csapatától megugrott és most ismeretlen j 
helyen bujkál. Aki tud róla, értesítse községének 
elöljáróságát, vagy a kemecsei szolgabiroságot.

— Nyoma veszett. Lesku Mihályt apja 
Lesku János ajeki lakos vásárlások végett be
küldette a kisvárdai vásárra. A 14 eves fiú 
január 11-ike óla vissza nem tért szüleihez, 
akiknek feljelentése folytán a csendőrség nyo 
moz a titokzatos ügyben. Nincs kizárva az sem, ; 
hogy a nála lévő nagyobb összegű pénz meg 
kerítése céljából valaki eltette láb alól.

— Felfogott jószág. Nagyhalászon 1 drb. \
6 éves verestarka tehén van felfogva. ,

— Ménosztás. A debreceni állomás febr. j
1-én osztja szét Szabolcsmegye községei között j 
a méneket.

— A postai szállítások védelme. Az
utóbbi időben megyénkben is több Ízben meg- ; 
támadtak a postai szállítókat. Amennyiben az í 
ország másrészében Is fordultak elő hasonló 
esetek, a miniszter megtiltotta a községek kö
zött járó kocsi posta járatoknak, hogy bárkit 
járművökre felvehessenek.

— Megszökött elmebeteg. A nagykállai 
elmegyógyintézetből Novobatári Árpád 46 éves 
rkath. badogossegéd január 2-án megszökött. 
Az alispán elrendelte nevezettnek a körözését, 
mert veszélyes beteg és szabadonléte veszélyez
teti a közbiztonságot. A középtermelű köpcös 
kerekarcu. világosbarna hajú, szürkés kidülledt 
szmiü férfi, elfogatás eseten a községházához 
kiserendő.

— Eltűntek F árkas Gyöigy büdszentmi- 
hályi kisgazda és Z-igó Bertalan nyirmadai cse
led nyomtalanul eltűnt. A hatóság megindította 
a nyomozást.

— Az iparsó ára. A pénzügyi és a keres
kedelemügyi m. kir. miniszterek a következőkép 
állapították meg. Ezek szerint a tiszta iparsó 
ara egyszáz mélermázsán alóli mennyiségben 
matermázsónként 2 korona 77 fillér, a tiszláta 
lan iparsó pedig 2 korona 37 fillér. Egyszáz 
métermazsa. vagy azon felüli mennyiségnél a', 
ár métermázsankent a tiszta iparsónál 2 korona

40 fillér, tisztátalan iparsónal 2 korona. Ez az 
ar az iparsónak a vezérügynökség szigetkamarai 
és marosujvári denaturáló telepén való átvette 
esetére bir érvénnyel: S/igetkamarún azonban 
a fentebbiekben megállapított árakhoz m1 g a 
bányahelyekről való szállításáért járó dij fejében 
métermázsánként 18 fillér hozzászámítandó. Az 
iparsónak az ország egyéb helyein való átvétele 
esetere az itt megállapított árak a szigetkami- 
rai illetőleg a marosujvári denaturáló teleptől 
járó vasúti szállítási dijakkal emelkednek.

— A Debreczeul Ke e^kedeluii és Ipar
kamara január hó 26-án, sztruán délután 3 /2 
órakor szekhóza tanácsh rmében (Piac-utca 69. 
szám) rendes közgyűlést laitott. A Szabolcs várme
gyeieket közeibről érdeklő tárgyak: Az iparso 
ára. Az iparoktalási szakfelügyelet szabályzata. 
A kerület háziiparának fejlesztése és szervezése. 
Váltcbiiálók az OszIrák-M-gyar-Banhoz. Vasár
napi közgazdasagi előadások a kamatánál. Jelen
tés a folyoügyt kről. Titkári jelentés az ügyfor
galomról s az 1909. évi működés átlekintésp. 
A munkásbiztositó pénztárak kezelési reformjai. 
A városi mérnöki hivatalok muukaválialása. A 
máv. kivételes díjszabásainak fuvarozási batár
ideje. A reklámnyomtatványok postai kezelése. 
(Kér. min. 92638. sz.) Államsegélyesögyek. Mér- 
tékhitelesitcsi ügyek. Szabolcsvármegye kevezet- 
vámja. Mária-Pocs helypénzszabályzata.

— Kaptafakészito tanfolyam Budapes
ten. A kamara tudomására hoz a az érdekeltek
nek, hogy a tecnologiai m. kir. Iparmuzeunt az 
idei tél folyamán, nevezetesen febr. 2i-től már
cius 7-ig. lehat kel hétig (ártó kaptafavágó 
mestertanfoiyamot rendez. A tanfolyamra mes
terek vételntk fel. Tandíj nincsen. Az oktatás 
a láb anatómiájára, a cipő szerkezettanára és 
ezzel a kaptalak helyeskészités módjára az ipari 
számlan-kalkulacióra, a fa és bőripari techno
lógia elemeire és bőséges gyakorlatokra a kap
tafák alakítására a láb gipszmintája alapján és 
láb után vett méretek alapján való kaptafuala- 
kilásában: továbbá a kaptat,készítő gepek keze 
lésére, esetleg a kaplafakészitők ipari könyvitel- 
tanára vonatkozik. Idős< bb es msgat önállósítani 
szándékozó segéd csak akkor fehető fői, ha 
nem jelentkezne elég mester. Jelentkezni lehet 
a nyíregyházi ipariestület utján a keresk. és 
iparkamaránál. Oly község iparosai, amely köz
ségekben ipaiteslület nincs, közvetlenül a kama
ránál jelentkezhetnek.

MUSCHONG* BUZIÁSFÜRDO1
li!JZjiSS pHíÍNIWÁSVÁBY IA V52 !

Orvosilag jánlva. Vese es hólyagbajoknál, a 
vesemi di ne idült hurutjainál, hugykő és fövény- 
képződésré a légutak és a kiválasztó szervek 
huruios 1 ánaimairál kitűnő hatásúnak bizonyult. 

F ő r a k t á r :

W asserm atm  Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcellán 

nagy kereskedőnél Ny íregyháza,
598—10— 12

— Blama Capelló. Művészet a kinema
tográfiában az Apolló-szinház nagy újdonsága. 
Színre kerül szombat, vasárnap és hétfőn az 
esti előadásokon. A modern filmtehnika egyik 
legszebb alkotása. A kép szereplői a Turini 
olasz nemzeti színház első művesei. E képsoro
zat a művészi munkát legtökéletesebben adja 
vissza és fényesen tanúsítja, hogy tisztán pan- 
tamiáról a legnagyobb irodalmi alkotásokat is 
szép. term. szintereivel, pazar és abszolúte kor
hű. A műsor többi száma is nagyon változatos 
és élvezetes. A szép Hollandia. Tiszta, ragyogó

! ulíképtk. Ügető verseny Budapest* n. A sport- 
! kedvelőket érdekli. Hazaáruló ! Hazafias életkép 
í a csaták napjaiból. Humoros képek : Dadasznájk 
j Párizsban! A 13-ik vendég! A cipő története. 
; Mind elsőrendű újdonságok és kitűnő szórakoz- 
1 tatást nyújtanak. Vasárnap d. u. gyermekelő- 
! adások. Febr, 5, 6 és 7-én az Apolló-szinház 
| nagy Farsangi vigestelyeket rendiz, kizárólag 
; alkalmi és humoros műsorral, nagy meglepeté- 
< sekkel és hangversennyel (gybekötve.

—  Perzsa szőnyegek nagyválasztékban érkez
tek és jutányos áron kaphatók Hoffmann

i Arthurnál a Bazár épületben.
Gottschlig-féle tearumok, legjobb minő

ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint 
) bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÜR füszer-

kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, 
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltének, 
játszókártyák és hegedühurok legolcsóbban áru- 
sittatnak.

— Báli és alkalmi újdonságok legna
gyobb választékban kapható Ungár Lipót divat
áruházában Nyíregyházán.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Debreczenen keresztülntazók és arany ezüst 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók figyelmét felhívjuk a Löfkovits Art- 
hur és Társa arany, e-'üst, óra és éks-cp 
áru üzletére, mely Magyarországon a leg
nagyobb s Debrec enben a Piae-ntcán van.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban 
olcsón és gyorsan készít Klafter Iynácz legújabb 
gépekkel és belükkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyi-utca 9.

— A Nyíregyházi Dalegylet amiként már 
jeleztük, február hó 6 án farsang vasárnapján 
esie 8 órakor rendezi a , Nagykorona* szálló 
nagytermében tánccal egybekötött VII Vígestéjét. 
Belépődíj személyenkint 2 korona, c>aladjegy 5 
korona, kis páholy 8 korona, nagy páholy 12 
korona. Filüilizetéseket köszönettel fogadnak. A 
hölgyeket kérik, hogy lehetőleg egyszerű ruhák
ban szíveskedjenek megjelenni. (Műsor a pénz
tárnál lesz kiosztva.)

1910. január 29.

Felelősszerkesztő és laptulajdonos
Hiatky Schl chter Gyuia.

A sóstói erdőben levágott haszon, tűzi 
és galyfa eladása január 31-től kezdve 
szerda és szombat kivételével naponként 
reggel 10 órai kezdettel a helyszínén újból 
eszközöltetik.

Nyíregyházán, 19i0. január 28.
Jánószky Endre

74— 1 — 1 g. intéző.

H* ^  szoba és mellékhe-
yFDÍIi Rgekből áIÍÓ la~
M1 kúst keresek május

1-ejére, lehetőleg a belvárosban. 
Cim a kiadóhivatalban.

[ S Í R K Ö V E K
mindenfele alakban és nagyságban
l e g o lc s ó b b  á r a k  m e l 

lett k a p h a tó k  :

FihrcrZsipnd  Fiainál
537—52—53 Nyíregyházán,

V árm egyeh áz-u tca  5-d ik  szám. I
m könyvet*, fo lyó ira to t-, hir- 

JnL xX JL  la P°t*» m eghívót-, e ljegy 
zési- é s  esküvői kártyát-, 

n évjegyet m űvészi k iv ite lb en  k ész ít
tetn i-, __ ______ ____________________ _

a ¥ — £  h ivata los-, d ísz- é s  könyv- 
■  tári könyveket b ek öttetn i

akar, az forduljon - =

Jóba Elek
könyvnyom da, kön yvk ö té sze t,  
könyv- é s  lap k iadó  v á lla la th o

Nyíregyházán.
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LI G1TMANN VILMOS
czég ajánlja

I Nyíregyházán, Szécheuyi-tér 3. szám
I saját háznál épült, dnsan felszerelt gép- 
• raktárát, mindennemű különleges — leg- 
! kedveltebb — gazdasági gépek és gőz- 
j ekék beszerzésére.

Nemkülömben sok évi — és tekintélyes 
I — összeköttetései folytán külön jelzálog- 

banki ügyosztályt vezet ingatlanokra 
! nyújtandó legelőnyösebb törlesztéses köl

esönök megszerzésére, birtokok eladása 
i parcellázása és ilyenek bérbeadási 

ügyvitelére.

S 2ő lő o ltv á a y o k .
I. oszt. igen szép és dusgyőkérzetü egy- és 
kétéves Riparia Portalis és Rupestris Monticála 
alanyra oltva, 74 különféle bor- és csemege
fajtában. Közöttük a „Csaba gyöngye*, mely 
már julius 20-án érett. Ezenkívül Riparia 
Portalis és Rupestris Monticoia sima és 
gyökeres alanyvesszök. Sima zöldoltványok 
és peronosporamentes európai sima és gyö
keres vesszők. — Kérjünk árjegyzéket, melyet 

ingyen és bérmentve küld az

Brssébet-szölöolt-vány tele p.
Tulajdonos :

Schmldt Mátyás, Bogáros (Torontálm.)

Báli újdonságok
legújabb selymek és szövetekben

Egyedárusitás Braun-léle
k á l y h a o í á  s t

«

Meteor» Vulkán
folytonégő Meidinger és

vaskályhák
francia és német lakaréktii/he- 
lyek kát haernyök, kályhatálcák,
szenes bödöuük, faskosarak, ol
csóbb és dis/.esebb kivitelben.

Kerítés sodronyfonat
mii'den lyukbőség és drótvas ag
gá gb m tüskés huzal, sodrony bur- 
gon ■ ako-iirnk, répakiemelő és 
répahányó vilid1, répahántó ké
sek, villwiyseugő felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, töltények, konyha és ház- 
felszerelések. — Répa- és szecska- 
vágók, ekék és minden a vas 
szakmához tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.
í

n  r i S I S ’ f l  I  1  I f S f t  vaskersskedőnéi 

r L E I S l l n  L h J u Ü  Nyíregyházán

(„Korona“-épület, Pazonyi-ulca.)

divatáruházában kaphatók.

hatása van már 2—3 mpi használat után a

'Üt LILIOMTEJ-CREMNEK £ ,  «
eltünteti a szeplőf, májfoltot, pattanásokat és a 

bőrt bársonysimává és üdévé teszi.

1 tégely ára 1 korona. ~
1 drb Liliomtej-szappan 1 korona.

1 üveg Lányi liliomtej mosdóvlz 1 K 20 f.
1 doboz Ilona pouder 70 fillér.

K a p h a t ó :

Lány i  Dezső
„Magyar Korona'* gyógyszertárában

I a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

Szőlöoltv&ny,
szölővesszőröl és borról nagy képes árjegyzékemet
:-------------- I N G Y E N  =
és bérmentve küldöm meg, a ki címét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 
akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést 
s e mellett sok szőlőkép van benne. Szölőolt- 
ványokból és más egyéb!) európai és amerikai 
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Dela- 
waréból áílandóan több millió készlet eladó, j 
olcsó ár mellett Több ezer elismerő levél, közte ! 
több hercegi és grófi uradalomtól.
C im  : S zű cs Sándor fia. sző lő te lep e , j

Bihardiószeg.

U y i r e g y l i á i z i  T a k a r é k p é n z t á r  E g y e s ü l e t .

J L  M y i r e g y l i á t E i  X a . l ^ £ i r é : k p é r i E t á _ r  I £ g 3 r e s ü . l e t

lolyó évi február hó 13-án délelőtt 10 órakor sa já t helyiségében

é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, m elyre a t. c. részvényesek ezennel meghivatnak. 

Nyíregyháza, 1910. január 21.
Az igazgatóság.

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Igazgatósági jelentés az 1909 iki úzietévről.
2. Az 1909-ik évi mérleg előterjesztése, annak megállapítása s kapcsolatosan a felügyelő

bizottság jelentése.
3. Határozathozatal a tiszta jövedelem felett.
4. Az alapszabályok 25 §-a értelmében 3 igazgatósági tag választása.
5. Egy felügyelő-bizottsági tag választása.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg és jövedelem kimutatása az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
jelentésével együtl 8 nappal a közgyűlés előtt az egyesület helyiségében ki leaz téve.

Az alapszabályok 24 § a értelmében a közgyűlésen szavazati joggal csak azon részvényes bir, ki részvényeit 
a közgyűlést megelőző 45 nappal nevére Íratta és a közgyűlést megelőző köznap déli 12 órájáig az egyesület pénztá
ránál le nem járt szelvényeivel együtt letette. 70 1 1

60— 1909. K.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazd. egyesület az 

1910. évben rendezendő mezőgazdasági és ipari 
kiállítás alkalmával kölcsöncsarnokokat és egyéb 
munkálatokat épit.

A fennt említett munkálatok kivitelének 
biztosítása céljából az 1910. évi február hó 15 ik 
napjának d. u. 3 órájára a gazd. egyesület 
hivatalos helyiségében ( Nyíregyháza, vármegye- 
háza) tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek.

Felhívom mindazokat, kik ezen munkála
tokra pályázni szándékoznak, hogy erre vonet- 
kozó ajánlataikat a szabolcsvármegyei gazd. 
egyesület hivatalának a f-mnt megnevezett nap 
déli 12 órájáig nyújtsák be.

Csak szabályszerűen kiállított, 5 pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban elbelyezett és közvet
lenül, vagy posta utján beadott ajánlatok fog
nak tárgyalás alá vétetni.

Az ajánlatok boritéka a következő felírással 
látandók el: „A szabolcsvármegyei gazdasági 
egyesület titkári hivatalának Nyíregyházán. Aján
lat a 60—909. K. számú versenytárgyalási hir
detményben kiállítási kölcsöncsarnokok és egyéb 
munkaiatokra “

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 10°/o-ának 
megfelelő bánatpénznek ezen hird-tmény számára 
való hivatkozással — a Nyíregyházi Takarék
pénztár Egyesület pénztáránál történt letételét 
igazoló letéti nyugtatvány csatolandó.

Készpénz, vagy értékpapír az a anluthoz 
nem csatolható.

Betéti könyv mint biztosíték el nem fogad
tat ik, csakis készpénz, vagy megfelelő óvadék
képes értékpapír.

Mindazon ajánlattevők, kik ezen hivatallal 
még üzleti összeköttetésben nem állottak, tartoz
nak szállítóképességüket és megbízhatóságukat 
azon ipar- és kereskedelmi kamara által igazol
tatni, amelyhez telepük szerint tartoznak.

Amennyiben többen együttesen tesznek aján
latot, már az ajánlatban megnevezendő azon 
egyén, aki a munkálatokat társai neveben vezetni 
fogja s aki felhatalmaztad, hogy a munkálatokra 
vonatkozó utasításokat, rendelefeket átvegye s 
a folyósított járandóságokat íelveheti. Nyilatkozat 
teendő azonban az iránt, hogy az ajánlat 
tekintetében az együttes ajánlattevők egyetem- 
legesen felelősek.

Az ajánlat csakis az összes munkálatokra 
együttesen adandó be. Részletes ajánlatok nem 
vétetnek figyelembe.

Világosan és határozottan beveendő az 
ajánlatba azon kijelentés, hogy az ajánlattevő 
úgy a szerződési, mint a vállalati általános 
feltételeket és részletes határozatokat ismeri és 
azokat kötetezőleg elfogadja.

A versenytárgyalás a fennt nevezett idő
pontban és helyen az ajánlatok felbontásával 
veszi kezdetét. Az ajánlatok felbontásánál az 
ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen 
lehetnek.

Az ajánlatok felelt végérvényesen a gazda
sági egyesület végrehajtó bizottsága a feltételek
ben megállapított határidőn belül dönt. Ajánlat
tevők ajánlataikkal ezen határidőig kötelezettség
ben maradnak.

A gazdasági egyesület végrehajtó bizottsága 
fenntartja magának azon jogot, hogy a be
érkezett ajánlatok között az árakra való tekintet 
nélkül — szabadon választhasson

A munkálatokra vonatkozó tervet, a szerző
dési minta, általános és részletes feltételek a 
szabolcsvármegyei gazdasági egyesület titkári 
hivatalában a rendes hivatalos órák alatt naponta 
megtekinthetők. 39—3—2

Nyíregyházán, 1910. január hó 15.
Gróf Yay Tibor s. k., e. elnök.

Két bolthelyiség kiadó.
Az egyik, Buzatér szögletén, 

forgalmas helyen, az úgynevezett 
Weisz Dezső-féle nagy bolthelyi
ség, lakással vagy enélkül folyó 
évi május hó 1-től, a másik a 
Tokaji-utca 22-ik számú házban 
lévő üres bolt azonnal kiadó.—  
Tudakozódni lehet a háztll"
la jdonossal. 3__t

■É
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SAVGY
MEGNYÍLT! 

A főváros legszebb útvonalán, 
nyugodt és előkelő helyen. 5

_ _ _ _ _ _ l U t M L O D A
Vili., József-körut 15. BUDAPEST, Vili., Jázsef-körut 16.
A főváros ltgmodernibb és legújabb szállodája. 
120 szoba és szalon. Központi gőzfűlés. Hideg 
és meleg vízvezeték minden vendégszobában. 
Lift. Vacuum cleaner. Villanyvilágítás, Társalgó 
termek Legnagyobb kényelem. Előkelő étterem 
és kávéház. Inteiurban, telefon. Mérsékelt, árak, 
szobák 3 kor.-tól feljebb, fűtés, világítássá,' 
együtt. Modern egészségügyi tekintetik szerint 
berendezve. Villamos vasút-közlekedés az összes 

pályaudvarokkal.

S í r k ö v e k

1910. január 29.

10 százalékkal olcsóbban 
bárhol

mint

Goldberger Dávidnál,
Nyíregyháza, Vasúti-ut 20.

kerestetnek jutalék mellett elsőrangú mező
gazdasági gépek eladására. Csere üzletek is 
köttetnek. Teljesen bevezetett cég.

Címeiket tudassák a kiadóhivatalba „uep-
ügynök“ c í m e n . _______ ______ _______ ___
ad. 60~1910. K“  *

Árlejtési hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület 

1010. évi szeptember havában rendezendő mező- 
gazdasági kiállításának takarmány és alom- 
szükségletét zárt ajánlati verseny utján óhajtja 
biztosítani.

Felhívom az érdeklődőket, hogy zárt ajánla
tukat Nyáregyházán, a gazdasági egy esület titkári 
hivatalában 1910. évi április lő  én déli 12 
órájáig nyújtsák be.

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg 2000 
(kettőezer) korona bánatpénzt kell letenni.

Az árlejtési feltételek a gazdasági egyesület 
titkári hivatalában minden hétköznapon d. e. 
9 — 12. óráig megtekinthető*.

A beerkező ajánlatok közül az elnökség 
szabadon választ. 40—3 2

Nyíregyháza, 1910. január 15.
G róf Vay Tibor, e. elnök.

& n y o m d a f e s t é k e n  át
v e z e t  őlz u . t  a.

g a z d a s á g h o z
mert minél Ízlésesebb 
— és szakszerűbb —

nyom tatványokat
használ Ön vevői vágy- 
feleivel való érintkezés
ben, annál rövidebb 
: : leszen az útja. : :

M ih á ly  S á m u e l
könyvnyomdája és papirkereskedése 
Debreczen. Piac utca 30. 

feladatának tekinti megbízóinak hathatós
s e g é d k e z e t

nyújtani és ezen cél elérésére áldozatok 
árán is elsőrendű munkaerők közremükö- 

: : dését biztosította. : :

Vizsgálja át nyomtatványait s a hiányzókból tegyen
próbarendel m ényt

úgy az ár, mint kivitelben öröme lesz!

I

Farsangi
idény alkalmából felhivom a t. vevőközönségnek 
figyelmét, mélyen leszállított árakon beszerezhető

- - - -  a j á n d é k  t á r g y a k r a  z z n
f érti, női fehérnemüek, blousok, siphonok, szőrme 
ái ok, diákot ények, keztyük, és nagy választékban 

Z U Z Z  mindenféle bőráruk és kézimunkákra m z z z

KLEIN  H ERM ÁN un es női divatüzlete 
Hoche-czukrázda mellett.

Értekezhetni lehet Macsinszky Sámuel
t u l a j d o n o s s a l .

“di~6<n-19! o7~kT~” ™ ”
Árlejtési hirdetmény.

A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület 
által tartandó mezőgazdasági és ipari kiállítás 
területen felállítandó vendéglő bérletére vonatkozó
iig árlejtést hirdet.

A részletes szerződési feltételek Nyíregy
házán a szabolcsvármegyei gazdasági egyesü’ct 
titkári hivatalában hétköznapokon d. e. 9— 12 
óráig megtekinthetők.

A zárt ajánlatokat 1910. évi február hí 
15 éig lehet ugyanott beadni. Az ajánlattevők 
kötelesek 1000 (Egyezer) korona bánatpénzt
letenni.

A tett ajánlatok közül az alulírott elnökség 
saját legjobb belátása szerint és indokolás nélkül 
választ. 41—3—2

Nyíregyházán, 1910. január 15
G róf Vay Tibor s. k., e. elnök.

*  * * * * * * * * * * * * : »  IN ‘ * * * * * * * * * *
Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
NyireoMzán, a törvényszét mellett.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Legújabb stílü palissander, mahagóni és jf
fehér fényezett háló és ebédlő berendezé
sek.

4
4

Angol úri- és női sálon garnitúrák. 4  
Ebédlő díványok.

«S r elelő árak. Pontos kiszolgálás.

Letelte Zsipond
4V J

4
4
•»

n
&

.*. Legtökéletesebb!

535 — 52—54

y a g a g y y  p y y y y y x  a c s t y *

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 

kezelés. .•. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Megtekinthető
BRiTZ M IKSA

^  urnái
NYÍREGYHÁZÁN, 
:: Iskola-utca 3. ::

r a n i

Magyarországi 
vezérképviselő:

Lukács
Rezső 

BUDAPEST, 
YI. Teréz-kőrut 36.

Kényelmes rész
let fizetésre Is 
.•. kapható

a  Si^SEítíS?

Nyomatott Jcba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán
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