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Fa és kenyér.
Iíég  elmúltak a szép októberi na- I 

P°k, nem síit mar a nap melegen a.' 
lombtalan gnl\ akon keresztül, a bosszú 
ősznek is egyszer  végén ek  kellett lenni. 
Elkésett ugyan a tél karácsonyi ajándó- 
k á n i ,  a hóval, de alig múlt el az ünne
plés hangulat, már itt volt a kem ény  
tél és  á tjö tt  ebbe az esztendőbe velünk 
egész  szigorúságával.

Mindenfelé nagy a panasz, a szűk- ! 
ség  napról napra nagyobb. A  fázó és  
éhező emberek pedig hiába nyújtják ke- ! 
zöket munkáért és  segítségért, mert a í 
humanismus, a philantropia és a pénz
szekrény jól érzik magukat íütött szó- ; 
bájukban és ha a népnek nincs kenyere, 
— ugyebár jótékony szellem ek — akkor 
eg y ék  z se m ly é t! Hibás benne a nép, 
hogy nem tud takarékoskodni, gyűjteni 
télére és csak a napnak él, a másikra 
nem gondol, pedig a nyár mindig m eg
hozza a munkát és a munka mindig 
m eghozza a maga gyüm ölcsét. A szor
galom, minek szüksége sincs az éjjet 
nappallá tenni biztosítaná a kis igényű 

.népet eg ész  télére, mig bimbót bont a : 
tavasz, rügyet bont a fára és munkást 
hiv a mezőre. D e a nép már hálátlan 
önm agához, a dorbézolás, a bor, a pá- , 
ünka nem csak bú felejtő, hanem ezek j 
kultiválása ma már foglalkozás.

A múlt évtizedbeli felbujtók szelle
mi munkája régen meg van váltva pénz
büntetéssel, szabadság vesztéssel. Hanem 
ezek emléke m ég mindig ott lappang a 
nép között, m ég mindig él a nép lelké
ben, mig az isteni nép izzadtság csöp- 
jeivel szerzett garasa aranyrudakban pi
hen a pesti háziurak, a v á r k o n y i á k  
kasszájában. A m eg m ételyezett lelkek 
ezrei —  tapasztalásból beszélek — még 
mindig hisznek a messiásban, a szocialista 
istenben.

El fog m ég jönni. De nem úgy mint 
hiszik, mert a munka gyüm ölcse a tő
késé, a munkásé, a gazdag ember igaz 
pénze mást nem illet —  osztozkodásról 
nincs szó.

Térj vissza magadba te nép, te ki 
a szorgalom képviselője voltál ezelőtt, 
térj vissza ekédhez, kaszádhoz és akkor 
te is gazdagon leszesz jutalmazva, mert 
a föld, a közös édes anyánk sohasem  
volt mostoha senkihez. Lesz osztozkodás, 
lesz aranyeső, de lógd m eg az ekeszarvát, 
hogy állíthasd a zsákodat a cséplőgép  
torkához, hol az arany kalász ezrével 
ontja aranycsepjeit. Osztozkodol, de senki 
sem fog a tiedért kapkodni. L égy szo
cialista, de no gondolj a más vagyonára, 
követeld az osztozkodást a hatalmasab
baktól, követőül tőlük, hogy tanítsanak, 
tanítsák fiaidat szépre, jóra, nemesre, 
tanulják tudni becsülni embertársaikat,

í és a munkát. Verd ki a fejedből az el- 
i burjánzott eszm éket, hiszen látod hogy  

nyolc év  óta —  nagy idő — semmi 
sem változott előnyödre, a hazug e sz 
mék hatása alatt, de nyolc év  óta —  
kis idő —  tönkre m entél; és a megté- 
velyitök fütött szobájukban nevetnek mar
kukba, mig ti fáztok, éheztek, és bűnt 
követtek e l !!

Hibás a nép. Bűnös. De miért bűnös 
anynyira, hogy hibásból bűnös legyen ?

I Mert hiszen aki éhezik, fázik, az nem 
| ismer törvényt, az rosszat tesz, m árpe

dig a bíróság érvényt szerez a törvény
nek, maga elé állítja a bűnöst és bör- 

! tönbe juttatja a szerencsétleneket. Sza- 
| bad ennek igy lenni?

A fe le let: nem szabad. Igenis nem 
szabad a büntető bíróság elé kerülni 
azért, mert a nép lopott, hogy egyék , 
lopott, hogy tüzeljen, lopott, hogy hoz
zátartozói no éhezzenek, lopott, hogy  
hozzátartozói ne fázzanak. A másik kér
dés, mert egyik a másikból folyik, sza
bad-e a népnek éhezni, szabad-e fázni, 

j ez s ezek. ez és a társadalmi sociológiai 
| kérdések ezrei várnak megoldásra. D e  
! ne filozofáljunk! Vau jótékony egyletünk  
j annyi, amennyi keli, tán több, tán sok, 
j hogy nagyobb legyen a flanc. Segitse- 
; nők e z e k ! Jól van. Tudom, ezek segi- 
j tőnek, hiszen olvassuk folyton és foly- 
j tón, hogy itt és itt gyakorolják a jóté-
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Akkoron születtem egy szép tavasz regijei,
Viola színemmel, fehér testveremmel,
Ott bomlott ki binbónk, szép kisláng kertjébe. 
Virítottunk néki, jártunk a kedvebe.
Angyali teremtés bájos kisleányka,
Könijbe borul szemem, ha gondolok raja,
Úgy szeretett minket, olyan ártatlanul,
Ha szakított rólunk, láttam: a könnye hull.

Egyszer a kertészünk, csinosítja magát, 
Orgona virággal díszíti kalapját, 
JJudolgatya halkan, „lakodalom van ma,* 
Bal után kérték el, viszik a templomba.

Kibontom virágom, szirmaim kitárom.
Bűvös bájos tavaszt epekedve várom,
Jérték szeressetek, orgonát szedjetek. 
Menyasszonyt, vőlegényt, velem díszítsetek

Dr. Gs. G.

J•‘int a magas égben, fent a felhők fölött. 
Szentségen zsolozsma zsongó hangja között, 
Jóságos Istenünk, jó kedvében éppen,
Sphaeráh zenéjénél mulatozik szépen.
Mélnbás orgona, — hangszerek ezre közt, 
Hangja zsong, bong lágyan, áhítattal eltölt. 
Buga urunk királyunk, odainti Itórát :
„Teremtsd meg a földön, teremtsd meg virágját*!

A szentgáli királyi vadászokról

szók szervezete. Fejők az aláren
deltjei a vadászbiró, a hadnagyok, kerülők 
és csőszök, továbbá a malombiró. Szent-Mihály 
napja után berendeltek vagy 60 —70 vadászt. 
(A távolmaradók bírságot fizettek.) Beszerez
ték a bort; a malombiró gondoskodott a fe
hér czipóról és a piritósnak való barnább ke
nyérről.

A vadászat november 10-től deczeinber 
lő vagy 20-ig tartott. Erős, hatalmas tél szo
kott ilyenkor lenni a Bakonyban. A hideg

Beszéli Eötvös Károly a következőket: 
Hozzánk közel, a Bakonyban éldegéltek ezek 
a királyi vadászok, akik lí. Endre idejétől 
kezdve az udvar husszállitói voltak. Ennek 
fejében 400()0 holdnyi erdő hasznát élvezték. 
Kiváltságukat századok folyamán nagy erő
feszítéssel bírták megőrizni az őket környező 
apátságok és szerzetek hatalmaskodásaival 
szemben. Habár évi illetményük idővel 3 
szarvasra, 15 őzre, 32 nyulra és 300 húrosra 
(fenyves rigó) csökkent, jogaikat fel nem 
adták. Még 55 év előtt is megvolt a vadá

széi hordja a havat s a vadászterület messze 
van minden emberlakta helytől. S igy a va
dászoknak a legcsikorgóbb hidegben is az 
erdőben kellett aludniuk. A széltől védett 
oldalon nyitott, szabadon hagyott 3 oldalról 
erős bükkfából készült deszkákkal körülvett, 
8 öl hosszú, 3-öl széles alkotmányban, melybe 
az egész vadásztársaság éjszakára kényelme
sen belefért s minden kezdetlegessége mel
lett is oly szakértelemmel volt készítve, hogy 
a mai építészet előkelő emberei is nehezen 
tudnák megoldani. A kunyhó közepén máglya 
égett, jobbról és balról harasztágyon ioküd- 
tek éjs aka a kir, vadászok egymás mellett,
legfölüi magában külön a vadászbiró

A tüztartóknak az volt a kötelességük, 
hogy mindég ébren tartsák a tüzet, hogy 
egy kis meleg mindig legyen, 15 — 20 fokos
hideg mellett. A tüztarlók pirították egész
éjen át a piritóst, az u. n. papvertes kezelte 
a nagy kulacsot s kötelessége volt a piritóst 
sóval, hájjal ellátni, minden negyedórában a 
nagy csutorát minden kir. vadászhoz odavinni 
s megkínálni, hogy tessék inni, vagy nem 
inni. Csak a vadászbirónak volt az a kivált
sága, hogy őt csak óránként kellett mogki-
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konyságot, tolruházzák a mezők liliomait, 
táplálják az ég  madarait, gyűjtenek, ti
tokban áldoznak, nincs mulatság egy  
jótékony egyletnek nagyobb számáról 
szóló nyugtázása nélkül. Mulatságok száz 
és száz számra. A jótékony egyletek  
pénztárában nem pihen a pénz és a nép
nek még sincs munkája, nincs keresete, 
tázik, éhezik, és lop.

Ha áldozunk jótékony célra, a log- 
fájóbb sebre tegyük a tapaszt. Had sa
jogjon a seb, csak no vórozzók. Ott le
gyen a segítség, hol legnagyobb a szük
ség. Áldozzunk a nemes eszméknek, de 
vállógassuk meg az eszközt. Ne ál
dozzunk százasokat csokorra, meghí
vókra, no keressük ilyesmikben a szép
séget, nem ez kell, csak az: „ne tudja 
a balkezed, mit tesz a jobb", de a jobb 
az tegyen

A nép itt Szabolcsvárm egyében elég  
szerencsés helyzetnek örülhet, de mégis 
sok a munkátlan.

A bírósághoz egymásután érkeznek 
a feljelentések, itt tát loptak, itt szenet, 
itt kenyeret, baromfit és ennivalót, sőt 
egészen oda jutottunk, hogy a mindig 
kegyeletes, a babonáig kegyoletes sza
bolcsi ember elm egy a temetőbe és a 
sirkeritéseket bontogatja, hogy egy  kis 
vizet melegíthessen a kis könyörgönek. 
Hát idáig jutottunk. Mi ennek még a 
következm énye. A szerencsétlen a bí
róság elé kerül, a rideg törvényekkel 
sújtó emberhez, onnan a börtönbe, hogy  
egy  ideig, ha kis ideig is, ne kereshes
sen, no lophasson övéinek. Szerencsére 
bíróságunk íölvilágosodott és m érlegelé
sével felül emelkedik a rideg betűkön. 
A büntetés talán kissebb, mint amilyet a 
bűnös érdemelne, mert a szükség tör
vényt bont és a salus reipublicae supro- 
mia ma lex esto.

Ha visszatér a nép a tiz év  előtti
ekhez és ha őseitől maradt ökreinek,

ekéjének szarvát megfogja, kasza, kapa 
nem pihen többé, nem hallgat bűnös iz
gatok szavára, akkor lesz m eleg szoba, 
jólét és akkor — adja Isten —  a jó té
kony egyletek menjenek csődbe.

I)r. Csongor Gergőit/.

A vidék politikája.
Pár nappal ezelőtt, egy a toliforgatás- 

hoz igazán értő társaság, politikai lap létesi- 
tósónok kérdésével komolyan foglalkozott. 
E kérdés nem uj, hiszen régen érezzük ilyen 
lapnak hiányát, de nem akadt vállalkozó 
ember, aki a közóhajnak e tekintetben is 
eleget tudott volna tenni.

Lehetnek azonban, akik feleslegesnek 
tartják a vidéki politikai lapokat. Ennek okát 
nem kutatom. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
főváros politikai lapjai, távolról sem elégítik 
ki a vidéki politikának érdekeit. Kell tehát, 
hogy a megyéknek meglegyenek a maguk 
politikai lapjai, hogy az ilyen lapok a vidéki 
politikai élet szószólói legyenek, az eszmék 
meggyőződések tisztázására szolgáljanak.

Hát lehet ma szó vidéki politikáról ?
Bizony nem lehet a vidéki politikai 

életet elég komolyan venni. A képzeletben, 
talán papiroson is vannak politikai pártok, 
de az egyes pártok saját tagjaikat sem isme
rik, azokkal nem érintkeznek. Ilyen körülmé
nyek között aztán tetszhalotti álmot pihen a 
politikai élet. Vagy azt hiszik némelyek, 
liogv egy megye politikai pártjait jelenthe
tik a megyei székhelyen lakó azon emberek, 
akiknek politikai szereplése legfölebb kép 
viselő választások, vagy bizalmi nyilatkoza
tok megtételénél nyilvánul. Az ilyen vezető 
szerepet játszó férfiak képzelt pártok, kép
zelt meggyőződését tolmácsolják.

A mai viszonyok nagyon is olyanok, 
hogy a nemzetnek, magának a vidéknek 
szüksége van működő politikai életre. Hát 
képzelhető másképen egészséges, öntudatos, 
tevékeny vidéki politikai élet, mintha azt 
egy tisztességesen, hazafias szellemben veze
tett politikai lap hozza pezsgésbe. A vidéki 
politikának lelke, mozgató ereje a jól vezo- 
tott lap. Lapok nélkül az egyes pártok 
között nincs meg az összekötő kapocs, nincs

meg a politikai tevékenységre sarkaló alkal
mas mód ós eszköz.

A vidéki, társadalmi lapok, ma már 
nem elégítik ki a gondolkodó közönséget. 
Ma már nem betű, hanem gondolat, az esz
mék tisztázása kell az olvasó közönségnek. 
Valljuk be, hogy a legtöbb vidéki lapnál az 
olló ós könvomatos működik. Talpnyaló cik
kok, agyoncsépelt társadalmi kérdések, unal
mas tárcák, sántikáló versekkel töltik meg 
a legtöbb lapot. Ha a megrendelő kezébe 
veszi az ilyen újságot, logiölebb a köszönet- 
nyilvánításokkal megtöltött hírrovatot futja 
végig s aztán eldobja a nyomdafestékes 
papirost. Az ilyen lapokban ugyan hiába 
kerosnok közérdekű, nyíltan megírt közlemé
nyeket. Ezt aztán lehet vidéki hírlapirodalom
nak nevezni. Az ilyen lapok mellett, méltán 
áhítozik a vidék olyan politikai lapok után, 
a melyek bátran, igazságosan hozzák a köz
érdekű eseményeket.

Vannak lapok, melyek nem ismerik 
a szolgai hajlongást, nem hivatalokat és csa
ládokat szolgáinak, hanem rámutatnak a 
visszásságokra s a legfőbb ember megrovás 
alá eső cselekményeit épen úgy elitélik, 
mintha közönséges halandóról voina szó. Az 
ilyen lapok nagy szolgálatot tesznek a köz
ügynek, de még sem elégítik ki a közönsé
get, mert csak társadalmi téren, megkötött 
kézzel mozoghatnak.

A fővárosi politikai lapok a világ és az 
ország fontosabb eseményeiről beszélnek, de 
az egyes megyék közérdekű dolgai pár so
ros közleményekben vannak, igy is nagyon 
ritkán, felemlítve. A vidéket olykor tág lelki
ismeretű tudósítók képviselik a tóvárosi 
hírlapirodalomban s abban sincs köszönet, 
mert nem hivatásból, hanem pénzért dolgaz- 
nak s folyton a kelendőségnek örvendő 
szenzációkat keresik.

Ilyen viszonyok mellett nem csuda, ha 
a vidék érzelme, gondolkodása ismeretlen. 
Nem csuda, ha maga a kormány, az egyes 
pártok csak közvetítés utján tudnak a vidéki 
politikáról halvány selytelmet szerezni.

Ha azonban választásról van szó, a 
teherviselő polgárokat egyes emberek céljai
nak elérésére csak eszköznek tekintik. Ilyen
kor a választó köznép nőm tud eligazodni 
politikai élet útvesztőjében A legtöbb ember 
célzatos programúi beszédek, a kortesek 
rábeszélései után hallgatnak s jólesik a nagy 
urak parolája. A választók legfontosabb hiva-

nálni, hogy aludhassék valamit. így háltak a 
kir. vadászok kinn 40 nap és 40 éjen át. 
Reggel 8—9 óra után kezdetét vette a va
dászat s délután 2—3 óráig tartott.

E 30—40 napon keresztül hozzáedződtek 
a kir. vadászok a tűzhöz, hideghez, ételhez 
és italhoz. És mikor együtt volt a vad, ak
kor készültek arra, hogy folszálitsák a kir. 
udvarba. Lóháton nem lehetett, gyalog még- 
kovésbó, kocsin kellett felszállitani. Igen, de 
a németeknek meg kelletett mutatni, hogy a 
szentgáliaknak jó lovaik vannak, tehát már 
Szt.-Mihály napján kiválasztották a négy lovat 
s mindenikot kiadták valami lószerető em
bernek, adtak neki elég abrakot, hogy a lo
vak 3 hó alatt oly kövérek legyenek, mint 
a milyeneket nem tud felmutatni Becs vá
rosa.

Tapasztalták, hogy ha magyar ember 
messze útra akar menni, nem mehet el a nél
kül, hogy németül no halljon, kivált ha Becsbe 
megy. Szükséges volt tehát olyan ember, 
aki németül is tudjon. Ilyen kevés ember volt 
azon a vidéken. Éppen azért mindig a vár
megyéhez folyamodtak, adjon olyan embert, 
a ki beszéljen helyettük, ők adtak neki ez 
ut alatt bőségesen ételt és italt, pipával is 
ellátják, dohányt is adnak hozzá. De várme
gye is nehezen talált. Ezért aztán elhatároz
ták. hogy olyan embort neveltetnek maguk

közül, a kinek inog kell tanulni németül és 
az köteles volt a taníttatás fejében a közsé
gi jegyzői leendőket is elvégezni. Két embert 
találtak, aki erre alkalmasnak mutatkozott. 
Az ogyik: Kerkápoly Károly. Neki lett vol
na feladata, hogy elkísérje a királyi vadászo
kat Becsbe. ( ) azonban inkább lett collógiumi 
tanár s később az ország pénzügyminisztere. 
A másik Szalay János volt: ez már vállalko
zott. Ausztriában azonban a vadat könnyű 
szerrel bevinni nem lehetett, mórt a határon 
mindenféle vámot kellett volna fizetni. Már 
pedig a szentgáli kir. vadász nem fizetett; 
ez a szó az ö szótárából hiányzott. Abban a 
felfogásban volt, hogy miért fizessen ő akkor, 
mikor a királynak visz enni és inni valót ? 
Folyamodtak tehát a vármegyéhez: adjon 
nekik bizonyítványt arról, hogy ők a kir. 
udvar számára szállítják a vadat. Veszprém 
vármegye alispánja készséggel teljesítette a 
kérést. Adott is írást: „Mi Veszprém vár
megye egyházi ós világi főrendéi ós közno- 
mesoi őzen levelünkkel rendeljük ós bizo
nyítjuk azt, hogy nemes társaink Finta Jó
zsef, királyi vadász és társai a folsóges ki
rályi udvar számára, a mi tudtunkkal az or
szág törvényei ós alkotmányában gyökerezett 
joguknál fogva szállítják a vadat. Figyel
meztetjük tehát az egyes hivatalokat, hogy 
ezen nemes társainkat az ó utjokban zavarni, 
őket bántalmazni ós nekik sérelmet okozni

óvakodjanak, mert a mi haragunkat vonják 
a maguk fejére*.

Szentül megvoltak győződve, hogy ha 
ezt a levelet az osztrák finánc meglátja, 
hasra esik ijedtében s minden megfontolás 
nélkül ereszti át őket a határon. így útra 
készülvén fel. mentek Becs városába, átad
ták azt a húst, melyet már egy hónappal 
ezelőtt lőttek. Jelentkeztek hivatalos komoly
sággal a magy. kir. udvarnál, a szentgáli 
viseletben, rövid szörgubában, magyar nad
rágban, hatalmas zsinórral, jó vastag magyar 
csizmában, vak sarkantyúval. Hatalmas cser
ág a kalap mellett. Rövid de két csövű 
puska a kezükben.

A kir. főkancellár fogadta őket, átvette 
tőlük a vadat, s jelentette a királynak, a ki 
rendesen meghívta őket ebédre, nem a belső 
terembe, csak a folyosóra. Rendesen a ma
guk vad húsából is adott nekik, hogy ízlel
jék meg, ezenkívül egy-egy aranyat minden
kinek. Amig ettok, két testőrt állítottak oda, 
akivel magyarul beszélgethettek. És azután 
mikor az udvartól megkapták a nyugtát, 
hasonlómódon visszajöttek Magyarországra. 
Haza érve jelentést tettek kiküldetésük 
eredményéről és soha sem felejtették el 
földijeiknek bejelenteni azt, hogy a király 
tisztelteti őket.

r a onságok
dús választékban kaphatók

gase szövetek, aplicatok, csipkék 
és mindennemű ruhahozzávalók

Kohn Zgnácz
___________divatáru üzletében városház palota.



. S Z A B O L C S *
tása igy törpiil kortoskedósi fogássá. Hol van 
itt a szabad gondolkodás, a szabad akarat? 
De nem csodálkozhatunk, ha elgondoljuk 
hogy még a vagyonosabb választó "közönség
nek ;s a naptár képezi egyedüli olvasmányát.

ki mondja ezekután, hogy a vidéknek 
nincs szükségé olyan lelkiismeretesen 
tett vidéki politikai lapra, mely híven
b'i a helyzetet, megismertesse

ak eszköz

gárokat neve 
káros között

ne

b'k t azt elérni, hogy az különálló
nyilvánosság

evrt
ból

Az izr. nőeeviet estélye.
Azt mondják, hogy a farsangolás^ évröl- 
veszit a lelki vidámságnak vonzó bájá- 

. keressük is ennek okát közdolgokban és 
társadalmi viszonyokban. 1 gy láttuk azonban 
16-án, hogy csak múló jelenség ez a lagy
matag kedv farsang idején. Kár is volna ha 
egészen veszendőbe menne a mi lobogo, 
gondtalan jókedvünk, hiszen orro nem csak 
nekünk van szükségünk, de szüksége vau ra 
annak a sok árvának, éhezőnek, akik miatt 
megadóztatjuk a vigadó emberiséget.

Az izr. nöegylet lelkes és buzgó veze
tősége különösen igyekszik, hogy föladatat 
minden irányban megoldja, estélyeiből nem 
csak szép összeget juttat szegényeinek de 
kifogyhatatlan ötlotességgel gondoskodik ar
ról is, hotry ezen estélyeket vonzóan ossze-

vozc- 
tárja

. . , . w a szereplő
ogyvmsegeket, azok célját, politikai nézetét, 
í-cnis nagy szükségünk van olyan lapra, 
:* gondülkouni, okosan cselekedni, saját 
í,: ni járni megtanítsa azon közönséget, mely 

’ izonyos célok eléréséhez.
A jo lap polgárokat, gondolkodni tudó olyan

ik jo és rossz, hasznos 
különbséget tegyenek. Az 

olvasott ember megkérdi lelkiismeretét s el-
a járszalagot, meiy az urnához vezeti

es legjobb meggyőződése, után teljesititi leg
szebb polgári kötelességét.

De szükségünk van vidéki politikai la- 
•• -1' ’ —-é munkára serkentsük a gondol- 

■- írni tudó azon férfiakat, a kik a 
> városi s a fizetett munkatársak által lefog
na lapokba nem írnak, nem Írhatnak. Hány 

in ember van csak Szabolcsban is, aki 
• • íné az itteni meddő politikai életet fel- 

lri'-iteni, de nincs lap, nincs tér s a sok 
ség parlagon hever, sok óhajtás,, óhaj- 

'■ '"ak marad. A politikai hitvallásnak át kell 
■ a közvélemény tisztitó tüzén Az 

o nők mérkőznie keli a tehetséggel, moci- 
zudesnek a meggyőződéssel, hogy a 

t : mire nemes hevében tisztuljanak a néze
tő-: es győzzön az önzetlen igazság, az elis- 

Ivös eszmének diadala.
1 ermészetes dolog, hogy a vidéki po- 

".kai lapok is csak akkor felelnek meg 
i liazalias hivatásuknak, ha végcéljuk 

ii üzletszerű gazdagodásra van alapítva. 
A p litikai lapok vezetéséhez önzetlenség, 

öikai tántorithatlan meggyőződés, de a 
" az ellenvéleményiiok nézetének tisz
temben tartása szükséges, mert csak igy

vi-ioniónyek átszürödjenek a 
r r t á j á n  és tisztultan kerüljenek a közönség 
itelószéko elé.

Aki komolyan, részrchajlatlanul tud gon- 
. Ikodni, az szívesen látja ama megvalósulás- 

közelálló célt, hogy megyénknek legyen 
bikái, hetenként többször megjelenő lapja. 

vj. a lap teret jelöl a munkásságra. Az iro- 
: ni munkásság igéje lesz politikai hitval- 

'ás.mknak, lelko fidfrissitöje társadalmi és 
k gazdasági életünknek.

Azt hiszem, hogy ezekután csak a rövid- 
;íás, a közügyok iránt való érzéktelenség, 

az önzés telhetetlensége mondhatja, hogy 
vevőnknek s általában hazánk minden 

oyt‘jének nincs szüksége olyan vidéki 
p úitikai lapra, mely uj életet van hivatva 
nemzetünk s annak egyes polgáraira nézve 
teremteni.

es
i jótékonyságot

állított műsorral fűszerezze. Idei estélyükre 
2  szeP hölgyek és frakkos urak serege lepte 
e ia  K.orona“ tánctermét, megmagyarázható 
várakozással tekintve a terem egyik oldalán 
felállított színpad felé és élénk érdeklődéssel 
csoportosulva a bejárat melletti sarokban le
vő, genialis kivitelű csárdára. Színpad 
csarda, most mind a kettő 
szolgálja.

De im megszólal az előadás kezdetét 
jelző csengetyii, a zsibongás elül, hogy he
ly et adjon a lelkes tapsnak, mely a függö
nyök előtt megjelenő Jfalusi Margit kisasz- 
szonyt üdvözli, ki a vig Piérette jelmezében 
kedves pajzansaggal csicseregte el a prólo- 
gu^t. Ezután ketté vált a függöny, s a ren
dezőség elmés találókon y s ág át dicsérő, Ízlé
sesen összeállított óriási virágcsokor előtt 
1- lóra istenasszonyt személyesítő (Imák Ödönné 
ujnó szavalta el szépen és méltóságteljesen 
fiuisr.ppe poétikus költeményét, amelynek el
hangzása után hét bájos fiatal leányfej tűnt 
elő a csokorból: Bleuer Etelka, Elmer Lili, 
Iittas Marosa, Juhász Add, Kertész Janka, 
Kubassy Jierta, Schwarcz Margit kisasszonyok, 
mindannyian egy-egy virág szeméiyesitöi, 
holyi költőink ügyesen megirt alkalmi ver
seit szavalva. üde, csengő hangon, bátran.
frenetikus taps tört elő mindegyik vorsecske 
után, ez a taps egyaránt szóllott városunk ! 
poétáinak es a szemet lelket gyönyörködte- j 
to csokor verselő virágjainak.

b gy ismeretlen szerzőnek szellemesen és ! 
érdekesen megírt dialógja került ezután színre j 
„'lere-fonj cim alatt. Az elmés mondások, j 
ötletes szójátékok s különösen a helvi vonat- : 
kozási részletek mindvégig lekötötték a kö- | 
zönség ügyeimét és élénk tetszést keltettek, 1 
a miben nagy érdeme volt az interpretáló j 
dr. Ztnner Jenöné úrnő és llcuman Károly ur ! 
ügyes előadásának is, az előbbi egy helybeli j 
úrnőt, az utóbbi egy Mars-beli lakót állítva j 
elénk s kifogyhatatlan humorral, helyenkint ! 
csípős, do solia sem sértő gunynya). persif- 
lálták nem csak félszegségeinkot és másokat, 
hanem önmagukat is. A feszült figyelem, az 
általános derültség, a mely egyes'jól sikorült'ós 
találó mondásokat kisért, majd a végén fel- 
induló tetszés bizonyítékai, hogy senki sem 
keres ott ezélzatosságot és sértést, a hol 
nincs.

Végül Számáéig Ilka kisasszony lejtette 
el kecsesen és utánozhatatlan bájjal a sálon 
kék-vókot. Igen ügyes partnere volt llcuman 
Károly ur. A műsor ez utolsó számát, a 
szűnni nem akaró tapsra, a szereplőknek 
meg kellett ismételniük.

Rövid szünet után, moly alatt az ülő
helyeket távolították el, felvonult a színpadra 
Gyula az ö szívesen látott barna legényeivel 
s megkezdődött a táncz és tartott igazán 
világos kivirradtig, reggel fél 7 óráig, vidá
man, pezsgő jó kedvvel.

Nem fejezhetjük bo reíerádánkat a nél
kül, hogy a mulató és szenvedő emberiség 
nevében egyaránt meg ne emlékezzünk a 
nyíregyházi izr. nőegylet lelkes, buzgó elnök
ségéről, a kiknek érdeme ez a felejthetetlen 
szép este s az a sok tüzelőfa, kenyér, gyógy
szer, mely az anyagi sikerből a szükülködők- 
nek jut. —nd.

* **
Az izraelita nöegylet estélyén felülfi- 

zettok: Haas Ignácz 23 koronát, Éried Dániel 
20 koronát, Lichtmann Dezső 17 koronát. 
Bleuer Samu, br. Feilitzch Berthold, Groak 
Lajos, Kiár Gusztáv, Ferenci Miksa, Grosz 
L. H., Halasi Mór (Kisvárda) 14 —14 koronát; 
Csázik Pótor 13 koronát ; Dr. IIofTmann Mór, 
Bur^er Pál, Mandl Emil, Ardó Béla. Kiár 
Samu, Zoltán József, Jóba Elek, Kun Mátyás 
10—10 koronát; Weinberger Arthur, dr. Bod
nár István, özv. Básthy Barnáné 8 — 8 koro
nát • Propper Ödön (Túra), Kállay Emil (Nap
kor), Kovács László (Nagykálló), Kubassy

Béla (Nyírbátor), dr. Sebőn Viktor, dr. Rosen- 
berg Emil, dr. Haas Emil, Guttmann Andor, 
(Pthriigy), Berger II., dr. Kovách Elek, 
Szopkó Dezső, N. N. 7—7 koronát; Groak 
Ödön, Grausz József G—6 koronát; Bleuor 
Jenő, (Ibrány), dr. Flegmáim Jenő, Altmann 
Sándor, dr. Guttmann Zsigmond, Baruch Ar- 
nold, Iloffmann Mihály, GRick Dezső 5—5 
koronát; Engol József, Kiár Lajos, dr. Edel- 
stein Aladár, Bleuer Béla (Kálló-Semjén), 
Harstein Sándor (Tliót), Flegmáim Bertalan 
(Bérezel), dr. Vietórisz József, Csapkay Jenő, 
dr. Flegmáim Sándor, Kiár Andor, Májerszky 
Béla, dr. Kiss Ferenc (Kemecse), Burgor 
István (Uj fehértó). Fráter Béla mérnök 
(Temesvár) 4—4 koronát; Groak Sándor, 
Leikovics Mátyás, Kertész- István (Kálló-Sem
jén), Sebőn Nándor, Harstein Ernő, Juhász 
Etele, Schvarez Izidor, dr. Vadász Leó, dr. 
Zinner Samu, Fiihrer Ignácz, Kubassy Gusz
táv, Szamuely Viktor, Kiár Sándor 3 —3 koro
nát; \\ irtschaffter Ottó, Goldmann József, 
Sándor Ferenc, Baruch Ernő, Hajdú Imre, dr. 
Stark Samu, Osgyany József, Ungár Béla, 
Altmann Bertalan, Ungár Ernő, dr. Juhász 
Sándor, dr. Springer Géza, dr. Propper Dezső, 
Gero Dávid, Nagy Kálmán, br. Gemmingen 
Hermán, Fiilöp Dezső, dr. Zinner Jenő 2—2 
koronát; Partos Jenő, Csillag Nándor, Dániel 
Sándor, Láng Menyhért 1 — 1 koronát.

Jegyeiket megváltották : Kanitz Zsig
mond (Becs), Burger Mihály né, Propper Samu 
(Budapest), Zucker Henrik, Illan Pál, özv. 
Stern Jenőné, Leveleki Ármin (Apagy) 20—20 
koronával; Korányi Imre, Somogyi Gyula, 
Weisz Lipót (Szakoly), Morgenstorn Dezső, 
Radnai Ferencnó (Kótaj), Silberstein László, 
dr. Gara Leó, Friedmann Jakab, Bleuer 
Lajos, Hiiuffel Lajos. Kiár Dávid, özv. Heumann 
Ignácznó (Budapest), Cs. Mayer Salamonnó 
(Krassó), dr. Meskó László, Rosenthal Ferenc 
Erényi Sándor (Biri), Kellner Lajos 10—10 
koronával ; Hartstoin Antal, Ruzsitska And
rás, Özükkor Bertalan. Lichtblau Jakab 7—7 
koronával; Dr. Friedliober Mór, Grósz Mór 
(Kálló-Scmjón,) Bleuer Pista. Bergstoin Adolf 
0—6 koronával; özv. Virtschafter Árminné 
Silberstein Miklós, Kiár Leó, Fisch Grete 
(Becs), Mamiéi Sándor. Mamiéi Samu (Magy) 
5—5 koronával; Friedmann Karoly (főrabbi), 
Friedmann Vilmos rabbi-jelölt, Ginek Béla 
(Oros), Grossmann Jakab 4—i koronával; 
Rosenthal Gábor, Dóri Maiié) ^Mátészalka), 
Epstein Karolin, Engliinder Lajos 3—3 koro
nával ; Reich Benő 2 koronával ; ezenkívül 
Salamon és Nebonmayer a terem kialkudott 
dijából 20 koronát, Bonczy Gyula szintén 20 
koronát volt szives elengedni. ^Fogadják a 
nagylelkű adakozók a nőegylet hálás kö
szönetét.

H ÍR E K .
Kinevezés. Szunyogh Béla nyíregyházi 

törvényszéki aljegyző, ugyanazon törvény
székhez jegyzővé neveztetett ki,

Hymen. Dr. Friedlieber Mór helybeli 
ügyvéd holnap, 24-én tartja esküvőjét \Veisz 
Piroska kisasszonynyal Beregszászban. — Dr. 
Erdős Bertalan ügyvéd folyó hó 17-én eljo- 
gyezto Kőim Gizella kisasszonyt, Kohn Gábor 
hevesi lakos leányát. — Gara Miklós, e hó 
19-ón vezette oltárhoz Műnk Margit kisasz- 
szonyt, Zsolnáról.

Törlés. A debreezeni ügyvédi kamara 
közhírré toszi, hogy Tuláts István nyíregy
házi ügyvédet, saját kérésére, az ügyvédek 
névjegyzékéből törölte.

Halálozás. A nevelésügynek fáradhatlan 
hive, a lelkiismeretes, hivatásos tanító, sze
rető családfő, kiváló emberbarát hunyt el a 
Horváth István személyében, kinek elhalálo
zására vonatkozólag a család kövotkezö 
gyászjelentést adta k i: Alólirottak mély fáj-

K legkiválóbb tanárok és or
vosoktól, mint hatkatós szer

b aja in á l úgymint

tü d ő b eteg ség ek n é l, lé g z ő sze r v e k  h u ru tos  
idült b ron ch itis, szam árh u ru t é.  kfll8n5,e„  láb

^ ir f í í f t t r s  b ad ozók n ál in flu en za  u tá n
V # /  i r # # # #  w i  Mh8gé.tó.»ks

■— ^  szertárakban j^ f fm a n íi-L a  Roche & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz.)

ajánltatik, Emeli az elvárját és a testsúlyt, eltávolítja a 
- . ,. megszünteti az éjjeli izaadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy-

kühögést e» a p _  kor-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üreg alanti céggel legyen ellátva.
szertárakban avegenkint



dalomtól megtört szívvel tudatjuk a feledhe
tetlen hü férj, szerető jó édes apa és nagy
atya, valamint jó gyermek s testvér Horváth 
István, ov. ref. igazgató-tanítónak folyó évi 
január hó 19-én, éjeli 12 érakor, élotének 
60-ik, boldog házasságának 36-ik. áldásos 
tanítói működésének 38-ik evében, hosszas 
szenvedés után történt gyászos elhunytat. A 
kedves halott porrá válandó részei folyó hó 
21-én, délután fél 3 órakor fognak a templom
ban tartandó gyászszertartás után, a vasút 
melletti sirkertben örök nyugalomra tétetni. 
Nyíregyháza, 1904. évi január hó 20-án. Ál
dás és "béke lengjen áldott porai folett! Özv. 
Horváth Istvánná” Hajdú Juliánná mint neje, 
gyermekei: Bertalan, Irma, Janka, vejo. 
Szántó János, unokái: Szántó Kálmán és 
Irén, édes anyja: özv. Horváth Janosné. 
testvére: özv. Kocsis Gáborné.

Polgármesterünk a lótenyésztéséri. Uégi 
panasz, hogy virágzó lótenyésztésünk ha
nyatlik és nem vagyunk képesek katonai cé
lokra, tehát kellően értékesíthető lovakat nö
velni. Szakemberek, de a tapasztalat szerint 
is, ennek föoka, hogy a mének célszerűtle
nül, nem a keresztezés törvényeinek megfe- 
lelőleg alkalmaztatnak. Hogy'tehát lovaink
ból a testalkati ferdoségek, szabálytalanságok 
és öröklött hibák kiküszöböltessenek, a pol
gármester, Bállá tanácsos és Nádasi, városi 
kertgazda, e hó 14-ón Debrecenben , utaztak, 
ahol az állami mének kiosztásánál oda ha
tottak, hogv a mi tenyésztésünk kívánalma
inak megfelelő mének hozassanak ide. Aki 
lótenyésztésünk tontosságát ismeri beláthatja, 
hogy a polgármester ebbeli fáradozása egye
nesen lótenyésztésünk érdekében történt.

Necrolog. Kovács László, Kovács Ferenc 
városi pénztárosnak 19 éves lia, o hó 21-én 
megszűnt élni. A korán elhunyt ifjút, általá
nos részvét kisérte nyughelyére.

Nyilvános nyugtázás. A helybeli róni. 
kath. tantestület növendékei által rendezett 
nemes célú szinielőadásra utólag Korányi Imre 
ur volt szives í> koronát telültizetni. A nemes
cél érdekében hozott áldozat készségéért fo
gadja a tantestület hálás köszönetét. — A 
tantestület nevében. Bakos István rém. kath. 
tanító,

A kereskedő ifjak egylete ez idei tánc- 
mulatságát folyó évi február hó 13-án tartja 
meg. Az élénk érdeklődés és rokonszenv, 
mely kereskedő ifjúink szereplését kíséri, a 
legnagyobb biztosítéka, hogy mulatságuk 
méltóan fog sorakozni a farsang többi tánc- 
estélyéhez.

Párbaj ellen. A grandózus mozgalomnak, 
mely a párbajmánia ellen oly hatatmas hullám
veréssel indult, segítségére érkozott most 
egy üdvös rendelet, mely valóban hivatva 
van arra, hogy példát teremtsen s ez által 
erős róvbesegitő lendületet adjon a nagy ak
ciónak. A kolozsvári kir. főügyészség — 
mint értesülünk — rendeletet adott ki a ke
rületéhez tartozó összes ügyészségekhez, oly 
utasítással, hogy a jövőben a párbajvótsé- 
geknél a vádinditváuyt terjesszék ki a segé
dekre is és szerezzenek érvényt a törvény 
erre vonatkozó rendelkezésének. A magunk 
részéről őszinte örömmel üdvözöljük ezt az 
okos bátor rendelkezést. Helyeseljük és elis
merésünket fejezzük ki, mert valóban ez 
egyik célravezető módja végre csökkenteni 
fogja a párbaj mind jobban terjedő őrültsé
gét. A mikor tudni illik úri emberek néha 
gyilkolnak, legtöbbször nyomorékká tesznek 
valakit. S megvagyunk arról győződve, hogy 
ez az üdvös és helyes rendelet, ha a ható
ságok követni fogják a gyönyörű példát, 
megszünteti a párbaj mániát, s végképp el
tünteti azokat a sogédeket, akik komoly 
nagyképűséggel akarnak vért látni — más
nak vérét — egy görbe nézésért, vagy egy 
lábtaposásért. Ez a rendelet és annak céltu
datos keresztülvitele oty eredményeket sziil-
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bet, melynek nyomán egy egészségesebb | 
társadalmi alakulás támadhat.

A demecseri ov. ref. ifjúság múlt vasár- j 
nap fényesen sikerült táncmulatságot rende- , 
zott. A jelen volt közönség a mulatságot ; 
anyagilag is jól támogatta, amennyiben 131 
korona tiszta bevétel volt. — Mindenki jól 
érezte magát s a mulatság késő reggeli 
órákban ért véget.

Színházi hírek Makó Lajos derék szak
gárdája három estére átrándul hozzánk és 
mind a három estén újdonságot mutat be. Első 
előadás február hó elsején lesz, színre kerül a 
Vígszínház szenzációs újdonsága a „Fiirt 
nagysám", melynek a főbb szerepeit Jlahuel 
Aranka, Mcnssáros Margit, Csigc Ilonka, Pás- 
pöky Rózsi, Sebestyén Géza, Klcnovits György, 
Pataki/ Róla, Csíki/ László, Szilágyi Aladár és ! 
Irányi Antal játszák. Második előadás febru
ár másodikon kedden lesz, színre kerül először 
Gavault ós Gharvay 3 felvonásos bohózata a 
„Csodagyerek", melynek a több szerepeit 
J la h u e l Aranka. Jeszenszky né íren, Mcnszáros 
Margit, Püspöki/ Rózsi. Krcmer Jenó, Pataky 
Béla, Faragó Ödön. Klcnovits György, Sebes
tyén Géza, Csiky íjászló és Irányi Antid ját
szák. Harmadik előadás február harinadikan 
szerdán lesz, színre kerül először Albin \ a- 
labrégne 3 felvonásos kitűnő bohózata a 
„Minta férj", melynek főbb szerepeit link
nél Aranka. Mcnssáros Margit, JJuvassi Szidi, 
Püspöky Rózsi, Krémer Jenő, Pataki Bel.a, 
Krasznuy Ernő, Virágháti Lajos és Szalag 
Károly játszák. A három újdonságra jegyeket 
elő lehet jegyezni Jakabovils Fanni kisasszony 
dohánytólsdejében, január 27-tól kezdve.

Farsangi estély. A nyíregyházi iparos 
ifjúság önképzo egylete, saját pénztára ja
vára folyó hó 31 ón, egyleti helyiségében, 
dal, szavalat, műkedvelői szinielőadással és 
tánccal egybekötött, családias jellegű farsangi 
estélyt rendez.

Öngyilkos huszár. Úri Zsigmond Nyíregy
házán állomásozott közhuszár, a .nult hóifön, 
szerelmi csalódás miatt főbe lőtte magát us 
rövid szenvedés átán meghalt.

Körözött váltóhamisito, Stark M Mór 
bátyúi származású kereskedő a Kis Péter 
encsoncsi lakos nevére váltót hamisított, 
mely törvénybe ütköző cselekménye kiderült. 
Stark azonban ismeretlen helyre távozott. 
Ennélfogva a helybeli királyi törvényszék 
körözteti.

Ujabbi felhívás az adózó közönséghez. 
Ismételve felhivatnak mindazok, kik a házbér 
adóra vonatkozó vallomásukat a már közzé- ■ 
tett határidőben be nem adták, hogy ezt a 
vallomásukat 8 nap alatt annyival inkább 
adják be. mivel ellenkező esetben adójuk a 
törvényben meghatározott súlyos követkéz- j 
mények terhe alatt — hivatalból fog meg- 
állapittalni. Nyíregyházán, 1904. évi január 
hő 19-én. A városi adóhivatal.

Ménvizsgálat. A közhasználatra szánt 
magán mének vizsgálata a következő sor- 
rendben fog eszközöltetni: február 3-án, dél
előtt Mándokon, 4-én Kisvárdán, 5-ón Nyír
egyházán, 6-án Kemocsón, 8-án Gáván, 9-én i 
Tiszalökön, 10-én Nagykállóban, 11-én Nyír
bátorban.

Elvágta az ereit. Jéna Mihály helybeli 
írnok megakart borotválkozni. A borotvát ! 
balkarján fente, s egy vigyázatlan pillanat
ban, a borotva karjának szaladt és az ere- | 
kot átmetszette. A súlyosan sérült embert 1 
az „Erzsébet* közkórházba szállították.

Zárlat. A földmivelósügyi miniszter tá
virati utón értesítette alispánunkat, hogy a 
tiszai járásból, a ragadós száj- és körömfájásra 

I hajlandó állatoknak, Ausztriába való szállí
tását az osztrák belügyminiszter eltiltotta.

Állami támogatás apaállatok beszerzésére.
A m. kir. földmivelósügyi miniszter a szar- 

; vasmarha és sertés tenyésztés emelése cél

jából elhatározta, hogy a köztenyésztésben 
mutatkozó bikák és kancák beszerzésre állami 
közvetítés nyújtásává!, reszletfizetes enge
délyezésével," esetleg árengedményok adásá
val segédkezóst nyújt. A kérvények mielőbb, 
legkésőbb azonban folyó évi március végéig 
az°állattenyésztési felügyelőséghez nyújtan
dók be; a hol a szükséges felvilágosítást is 
megadják.

Vasúti fuvarlevelek bélyogilletmónyének 
lerovása ügyében a kereskedelemügyi mi
niszter elrendelte, hogy ha 38 km.-en belüli 
távolságra 2 filléres bélyeggel ellátott fuvar
levéllel adatik fel áru, mely áru későbbi 
intézkedés alapján 38 kilométernél nagyobb 
távolságra száílittatik el, az irányitó vasúti 
hivatal által, pótlólagosan 8 filléres bélyeg
gel látandó el a fuvarlevél. A vasút a bélye
geket bélyegzőjével megsemmisíti és a 8 
iiilórt a leadásnál a címzettől vételezi be.

Állandó vegyes felülvizsgál* bizottság
alakítása tárgyában bocsátott ki a honvéde
lemügyi miniszter rendeletet; mely szerint 
Debrecenben a bizottság folyó év január hó 
29-ón, február 2.">-ón, március 22 én, április 
21-én, május 26-án, június 22-én, július hó 
27-én, augusztus 24-én. október 17-én és 2i-er., 
november 17-én ós deczember 12-én fog 
össze jönni. A bizottság elnökéül Doinahidv 
Elemér főispán és Kásó Gyula alispán, deb
receni lakosok neveztettek ki.

Megnyiit a sertésvásár. Valahára ismét 
megnyílt a sertés vásár. Hetek, hónapok óta 
nem volt vásárunk, s ezen idő alatt a vásá
ri forgalom, az üzletek látogatása nagyot 
csökkent. A sertésvásár megnyitása tehát 
forgalmi tekintetből is, de azért is fontos, 
mert a fogyasztók könnyebben fedezhetik 
ebbeli szükségleteiket. Csak az volna a kár, 
ha valamelv községből beteg állatot szállíta
nának be, s újabban zár alá vennék váro
sunkat.

Phyiloxera zárlat. Tiszalök széliéiben a 
phylloxera jelenléte megáilapittatván. neve- 
novezett község határát a töldmivelésügyi 
minister lOölTő dOS. száma rendeletevei zár 
alá helyezte.

Gondnokság. A helybeli kir. törvény
szék Deméndi Mária balkányi lakost gondnok
ság alá helyezte.

Csőd megszünietés. A helybeli királyi 
törvényszék közhírré teszi, hogy Kresah 
Jakab és József nyíregyházi lakosok, továbi á 
Klein E. ós Társa nyírbátori lakosok ellen 
nyitott csődöket megszüntette.

Gazdátlan jutalmak. A kereskedelemügyi 
miniszter felhívja az alább megnevezett ipa
ros segédeket, hogy' a részükre itelt jutalmak 
folyósithatása végeit, tartózkodási helyüket 
mielőbb jelentsék be. Ékért József, Csűrnek 
József, Francia Gyula, Kárász László, Ko- 
toczky Nándor, Lemberger József, Lachor 
Antal, Mennerdorfer Gyula, Pál László, 8te.- 
ner Géza ós Szondi József iparossegédek az 
1903. évi Szent István napi segéd és tanor.e 
munkakiállitáson dijakat nyertek, melyek 
azonban pontos lakcímük nőm ismerése miatt 
nem kézbesíthetők.

Sok lesz a hernyó. A földmivelósügyi 
minister utasította a hatóságokat, miszerint a 
közönséget azonnal figyelmeztessék arra, 
hogy a folyó év tavaszán [a kártékony her
nyók nagy mennyiségben fognak fellépni. A 
minister rendolete szerint az összes gyü
mölcsfa tenyésztők a hernyó fészkek lesze
désére, a lepketojások és a vértetü, vala
mint a darázsfészkek téli irtására már most 
szigorúan foihivandók, Figyelmeztetendök 
arra is az elöljáróság által a tenyésztők, 

j hogy-' az irtás elmulasztásztása esetón, terhük- 
! re az elöljáróság fogja az irtást foganatosi- 
| tani s ezen kívül a mulasztók 100 koronáig 
I torjedó pénzbüntetéssel lesznek sújtva. Az 
| irtásra vonatkozó útmutatást a községi eiöl-

legelegánsabb és legdivatosabb báli 
blousok készülnek UNGÁR LIPÖ T

és alkalmi ruhák, alkalmi 
divattermében Nyíregyházán.
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járóság tartozik megadni, amelyet müködó- 
sóben a m kir. állami rovartani állomás 
(Budapest Oszlop-u. 2b.) a szükséges útmuta
tók mogküldésa által támogat. A tavaszon a 
ministerium szakközegeit kiküldi a vidékre 
is es a helyszínén fogja az irtást folülbi- 
ráltatni. I gyanezon rendeletében intézkedik 
a föld m i vei és ü g y i miniszter a darázsok és a 
vértetü téli irtása ügyében is. A hide" idő
ben a darázsfészkek könnyen leszedhetek és I 
megsemmisíthetek. A munka szünetelése miatt 
a nép a vértetü felkeresését és irtását is 1 
foganatosíthatja. A kártékony állatok ellen i 
védekezni muszály is, mivel mindezek sokszor 
egész vidékek termését teszik tönkre.

Gazdátlan jószágok. Beszterecen 1 drb 3 ! 
éves, pej kanca, kesely lovat és 1 drb 3 éves ■ 
pej heréit iegytelen lovat, Kékesén 1 drb 
1 b éves s. pej, nyírott serényii kanca-lovat 
lógtak el. A jószágok a községi elöljárósá- j 
Ságtól Vehetek át. Odeschalchi Zoárd her- ' 
i't̂ g thuzsen lakosnak 1 drb ertekes 2 eves 
csillagos kanca csikója elveszett. A nyomra ! 
vezető illő jutalomban részesül,

A telefon terjeszkedése. Az emberiség 
műveltségi fokát vaunak egyesek, akik kap
csolatba hozzak a taviró és a telefon terjedt
ségével. Minél kisebb lélekszámúi esik ugya- j 
nis egy-egy táviró állomás, illetve egy telefon I 
bevezetés, annál műveltebb a lakosság. ! 
Vármegyénkben legutóbb Ujfehértón és Fé- | 
nyestilkén állítottak fel telefon központokat. , 
A  megyének mind a hét járása össze van j 
már kötve Nyíregyházával, telefonnal. A veze
tékek igen sok község határán mennek ol s 
aránylag kevés költséggel lehet minden ilyen 
községekben telefon berendezést létesíteni; 
iniely körülményre fel is hívjuk az illetékes 
hatóság figyelmét. Ma már a telefon csak 
nem nélkiilözhetlenné vált, mert közveszély 
esetén ugyanis azonnal lehet csendörségi, j 
szolgabirósági segédkezést igénybe venni. A 
hivatalos életben pedig sok Írásbeli munkát 
lehet vele megtakarítani és a közönség érde
keit is gyorsabban lehet segélyével kielégíteni.

Tisztavérii szimmentáli tehenek. Városunk 
határában és a szomszédos községekben 
nagy számmal vannak tehenészetek amelyek 
a faj szarvasmarhát szívesen megveszik. Tal
linn Béla földmivelésügyi minister, mivel a 
tenyésztő gazdaközönség nagyol) mértékben 
keresi a tisztavérii eredeti szimmentáli fajta 
s/.arvasmarhát, a szükséglet beszerzésére és 
elsóminőségii jószág terjesztésére eredeti im
port utján huszonöt darab szimmentáli és öt 
montafuni tenyészbikát szereztetett be az 
Alpes-ten végvidékről s ezeket a tebruar 20. 
és 2T-én Budapesten az országos magyar 
gazdasági egyesület által rendezendő tenyész
állat vásáron adatja el községeknek és te
nyésztőknek. A beszerzés költségeit a minis- 
tor tárcája terhére elvállalta, csupán a vétel
árát kell a gazdáknak megfizetni. Ezen kö
rülményre már azért is felhívjuk az érdeklő
dök ügyeimét, mivel a kormány a nagyobi) 
mennyiség vétele folytán árengedmény eket 
őrt el s igv a jószagokat olcsón bocsujthatja 
az érdeklődők ' rendelkezésére s ezen felül 
a szállítási költségeket a sajátjából fedezi.

Borkészletünk nyilvántartása. A Nyit.ség. 
nek nagy mennyiségű bora van olraktározva- 
Rövid Időn belől az ország bor készlete 
nyilvántartásba lesz véve és ezen nyilván
tartásba a venni szándékozók betekintését 
nyerhetnek. Fontos ez vidékünk borkészle
tének eladására s ezért már most figyelmez
tetjük a közönséget a készletnek, a telluyas 
kibocsátása után azonnal való bejolentosere.
Külföldi nagykereskedő cégektől ugyanis gyak
ran érkezik megkeresés a foldmivelesi minisz
térium szőlészeti és borászati osztályához az 
iránt, hogy ez jóminőségü eladó magyar >oro 
kat ajánljon. Legutóbb Newyork városának leg
nagyobb borkereskedóse tordult o végből az 
osztályhoz. Az ily nemű kerolmek elinté
zése bajos dolog, mivel a borkészletről n\
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vántartást eddig még nem vezettek. A bo
rászati osztály most a hozzáórkezett megke
resésekből merítve impulzust ;i bornyilváu- 
tartás szervezésének tervével behatóan fog
lalkozik. A nyilvántartás felöleli a borkészlet* 
ro vonatkozó összes adatokat, termósi óvót, 
szesztartalmat, szint, eladási árt, monnyisó- 
get stb.

Betiltott vásárok. Ibrány és Szakoly 
községben a ragadós száj- és körömfájás 
megálíapittatott s e miatt a dadai felső járás, 
továbbá a nagykállai járások területén levő 
vásártartó községek vásáraira a hasított 
körmü állatok telhajtását alispánunk boíiltotta.

Az amerikai bevándorlás. A hatóságokat 
és a nagy közönséget egyre foglalkoztatja 
a kivándorlás nagy mórvüségo. Lelkiismeret
id1' ügynökök ugyanis valótlan hírek terjesz
tése által csábítják az embereket ki azért, 
hogy a hajóstársaságok bevételeit biztosítsák. 
Az állam a kivándorlást az utóbbi időben 
Fiúmén át irányítja és az ügynököket állan
dóan felügyelten: aminek következtében 
javulás kezd mutatkozni. Az északamerikai 
Egyesült-Államok bevándorló bizottsága 
mostanában telte közzé az 1003. év beván
dorlásáról szóié statisztikai kimutatást. Adatai 
szerint az 1903, óv junius 30-ával végződött 
évben 857 ezer ember szállott partra Ameri
kában, 190 ezer emberrel több, mint a múlt 
esztendőben és 70 ezerrel több, mint 1882 ben 
a mely évben, a most lefolyt esztendőn kí
vül a legnagyobb volt a bevándorlás. A mi 
a bevándorlók nemzetiségét illeti, első helyen 
állnak az olaszok, a kik 230.000-nyi számban 
jöttek az uj világba. Utána Ausztria és Ma
gyarország küldötte a legtöbb kivándorlót 
Amerika telő és pedig 206.000 rét. 1861-ben, 
a mikor először kezdték az osztrák és magyar 
bevándorlókat külön számon tartani, még 
csak 13 volt a bevándoroltak száma s ez a 
csekély szám 1871-ben, a nagy gazdasági 
válságot követó esztendőben felszökött 8850-re 
s ez a szám azóta állandóan szaporodik, a 
kilencvenes évek közepének, az akkori né
hány jó esztendőnek kivételével, a mikor is 
némi apadás állott be. 1892-ben az osztrák 
és magyar bevándorlás 77.000-nyi volt s még 
ez a roppant szám is megkétszereződött tiz 
esztendő alatt, úgy hogy az 1902. évi be
vándorlás 172 ezerre rúgott, az idén pedig 
meghaladta a 206.000-ret. Érdekes ennek a 
206.000 ezer embernek összeállitása nemzeti
ségek szerint: volt pedig: magyar 27.113, 
cseh ős morva 9577, bolgár ós szerb 4227, 
horvát és szlovén 32.892, dalmata ós bosnyák 
1723, német 23.597, zsidó 18.759, olasz 2170 
lengyel 37.499, oláh 4173, rutén 9819, tót

len érintkezést, a magyar iparpártolás eszmé
jének szerezzenek minél több hívet. Hieronymi 
Károly kereskedelemügyi miniszter leiratot 
intézett az Országos Magyar Gazdasági Egyesii- 
let.-hez a melyben köszönetét ós elismerését 
fejezi ki ezért, s egyben tudatja, hogy utasí
totta az összes kereskedelmi ós iparkamará
kat, hogy a gazdasági tudósítóknak a magyar 
ipar érdekében kifejtendő működésükben 
járjanak közre, a szükséges Iclvilágositások- 
kal, nyomtatványokkal lássák el őket.

Állati ragály. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter útmutatója szerint Tiszapolgáron ós 
Nyiradonyban veszettség miatt; Kállósemjén- 
ben takonykor és börféreg miatt; Nagyhalász, 
Csobaj, Pthrügy, Tiszadob, Tiszaeszlár, 
Tiszaladány, Tiszátok, Báj, Ibrány, Kenózló, 
Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Vencselő, Viss, 
Balkány ós Szakoly községekben ragadós 
száj- ós körömfájás miatt; Tiszapolgáron 
sertésorbánc miatt; Kemecsén, Tiszabiidön, 
Tiszadadán, Tiszapolgáron, Ibrányban, Fé- 
nyeslitkóu, Papon, Kállósemjónben, Nyiráb- 
rányban. Kislétán, Bőnkén, Mándokon, Mo
gyoróson ós Zsurkon sertésvész miatt ren- 
deltetott el zárlat.

Termény árak:
Búza......................................... 7-60—7*85
R ozs.......................  . . 5*95 — 6*10
Á rpa.....................................5*00—5-20
Z a b .....................................4.90 — 5.00
Tengeri................................ 4*90—5.00
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34.412, egyé!) nemzetiségek 50. összesen 5 
206011. álig a Kintiek szerint 1903-ban csak j 
a fajmagyarok száma haladta meg a 27 ezret, j 
huszonkét esztendővel ezelőtt. 1881-ben az i 
olíósz magyar-osztrák bevándorlás nem volt j 
több ennél. Minket főképpen a 27,000 fajma- I 
gvar érdekel és nagy sajnálattal kell följe- | 
győznünk, hogy Amerikába jött véreink közül, j 
az iskola koron aluli gyermekeket nem is 
számítva, 2564 ember, vagyis 9-45 százalék 
sem írni, sem olvasni nem tudott. Csekély 
vigasztalásunkra szolgál az, hogy a bevándo
rolt horvátok közül 33 százalék a déli olaszok 
közül popig 45 százalék volt az Írni- olvasni 
nem tudó. Bevándorolt magyarjaink közül 
2062 volt mesterember, 3807 földmiveló, 
13162 napszámos, a többi nyolcezer részben 
meghatározott foglalkozás nélküli férfi, na
gyobbik részben pedig asszony és gyermek, 

A gazdasági tudósítók a magyar iparért. 
Lapunkban már közöltük azon örvendetes 
hirt hogy a gazdasági tudósítók elhatározták 
azt ’ hogy a magyar ipar fellendítése és meg- 
kedvcltotéso iránt mozgalmat indítanak. Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület ugya
nis fölkérte az ország összes gazdasági tudó
sítóit, hogy miután hatáskörük úgyis szüksé
gessé teszi a gazdaközönséggel való közvet-

Mi a különbség a sárga-répa és a sáfrány között?
Sárga-répa:

„Harczra hívtál tel tisztelt sáfrányom,
•ló, legyen köztünk harcz, nem bánom. 
Közmegegyezésünk, hogy kinek lesz igaza: 
Ezt elbírálni a leves lesz hivatva.*

Sáfrány:
„Nem bánom, ez elől ki nem térek,
S tudd meg te édeskés sárga lélek ; 
Sáfránynak is az az akarata :
Döntő bíróul a leves van hivatva."

Leves:
„Arról van szó, hogy mi közietek a különbség?" 
Tán, hogy melyik az erősebb, s melyik a 
, [gyengébb?
En tisztába vagyok mindkettőtökkel, 
Mindkettőtök egész értékével.*

Sárga-répa :
„Uram leves! Csak nem mondhatod.
Hogy értékeden én nem javítok,
En ízt adok neked, belértéket,
S engem magamat is sokan szeretnek.*

Sáfrány :
„ízt, belértéket? Mily nevetséges mondás! 
Szerénység tőled ez és nem nagyzolás ?
Ki adna óh uram leves neked
Ha ón nem volnék, oly szép színezetet?*

Leves:
„Úgy látom, mig egymást dicséritek,
Árról teljesen megfeledkeztek,
Hogy rátok les a világ őrködő szeme,
S nevetséges lesz vitátok eredménye.*

Sok ombernok egy jó erőteljes leves,
Mint az orvosok is mondják, nagyon egész

séges.
Édes sárga répám, színes jó sáfrányom:
Nem volt belőletek se hasznom, se károm.*

Bors.

s a i s o n isgr B á l i  s a i s o n .

d i v a l - c z i k k e kE l e g á n s  f é r f i  és nő i
_____ p avlovits Imre czégnél. Tessék megnézni a kirakatot.
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Jegygyűrű.
A főváros egyik mellékutcájában, szűk 

lakásban él Nagy Ferencné.
A tisztes asszony, hajdan gazdag úrnő 

volt, most azonban szűk lakásban, a legna 
gyobb nyomorban ól. Férje könnyelmű volt, 
kártyázott és ivott. így aztán, mint a legtöbb 
ősi birtok, az ő vagyona is dobra került. A 
férfi kiitta magát a világból, neje és egyet
len leánya pedig a fővárosba menekültek.

Igen, a szép, a gazdag fővárosba köl
tözött Nagy Ferencné, ahol sokat nélkülözött, 
hideg, fiitetlen szobában lakott.

Mig Jolán képes volt varrni, hímezni, 
tűrhető volt sorsuk. Azonban a sors kegyet
lensége nem pihent addig, mig a szerencsét
len özvegyet teljesen tönkre nem tetto.

Jolán szép, do jó leány volt, aki dolgo
zott szakadatlanul, hogy anyjának sorsát 
türhetővó tegye. Nappal a varrógépet pör
gette, vagy kézimunkát csinált s ugyanezt 
folytatta éjei. A kedves gyermek ártatlan 
lelke örült, ha munkájának bérét anyjának 
kezeibe olvashatta, ha keresményéből a szo
kottnál jobb étkezésre telt.

A folytonos munka, a sok álmatlanság 
azonban kimeríteni látszott Jolánt. Anyja 
figyelmeztette is, hogy hagyjon alább az 
egészségét veszélyeztető dologgal.

— Anyám ón nem fáradok el soha. 
Nekem a munka örömömre szolgál, mert 
tudom, hogy csak eképen tarthatjuk ki ma
gunkat tisztességesen. . ,

— Leányom, de első az egészség, azt 
köteles vagy megóvni, mert nem volna ránk 
nagyobb csapás, ha betegségbe esnél. . .

A házmester lépett a szegényes haj
lékba és figyelmeztette annak lakóit, hogy 
elsője közeleg, a házbórt okvetlenül lefizes
sék, mert az utcára dobja őket. . .

— Ugye, édes anyám, dolgoznom, sokat 
kell dolgoznom, ha azt akarom, hogy az 
utcára ne dobjon eme szívtelen ember. Mily 
borzasztó volna az utcára kidobatni, a gőgös 
emberek gunyjává lenni. Áldom jóságodat, jó 
anyám, hogy szorgalomra tanítottál. Mi volna 
most belőlünk, ha dolgozni nem tudnék ?

A mama nem felelt, a gondoktól baráz- 
golt arcán könycseppek futottak végig.

— Ne aggódjál jó anyám, leányod még 
fiatal, bírja a munkát. . .

— Ki tudja meddig, szólt az aggódó
anya.

Több napi szorgalmas dolgozás után készen 
volt a házber, do Jolán kimerülve hanyatlott 
ágyába. Orvost kellett hívni. Az orvos eltil
totta Jolánt a kézi munkától. Ez pedig a kis 
család vógnyomorát jelentette. Jolán napon
ként gyöngébb lett és köhögni kezdett. Az 
édes anya selytelme valóra vált. Ki volna 
képes a jó anya rettenetes fájdalmát le
írni ?

A dobütós veszedelme alól kimentett 
ékszerek egymásután mentek a zálogházba. 
Sok kellett az orvosnak és a gyógyszerész
nek, de javulás nem látszott. A szegény 
gyermek sokat szenvedett. Édes anyja éjjel
nappal odaadó szeretettel ápolta gyermekét, 
de az anya imája, kezének gondossága sem 
volt képes gyógyitólag hatni.

A tél teljes szigorúságával köszöntött 
be. A Nagy Ferencné kicsiny lakása hideg, 
nagyon hideg volt. A dermesztő szobában, 
száraz kenyéren ólt a beteg. Hogyan gyó
gyulhatna meg a nyomornak leánya? A sze
génynek pusztulni kell. fia az édes anyának 
módjában volna, délvidékre vinné, orvosokkal 
vétetné körül gyormekót, do igy szemének 
láttára kell elpusztulnia annak, aki megvédte 
az óhenhalástól, aki életének reménye, öreg
ségének vigasztalója volt. Mindez pedig azon 
fővárosban történik, ahol a gazdagok vigad
nak, fényben élnek s épen ezért nőm isme
rik a valódi nyomort.

Végtelennek látszó éjszaka állt be.
Jolán lázban égett és kínos Játománya, 

voltak. Édes anya szivét érezto megrepedni 
midőn arra gondolt, hogy az utolsó fillér is 
elfogyott s holnap már nem telik gyógy
szerre...........

Alig viradt meg, az orvos jött.
— Orvos ur, szólt a zokogó anya, 

mentse meg leányomat. . . .
— A mi tőlem telik, amire az orvosi !

tudomány képos, mindent elkövetek, do isteni 
hatalommal nem rendelkezem. . .

— Tehát nincs menekülés? Meg kell 
halnia? Istonom, miért mértél reám ily elvi
selhetetlen csapást ?

— Nem, asszonyom, nem kell aggódnia.
Van még egy gyógyszer, amit nem al

kalmaztam. Ha ez nem segit, akkor...........
— Még egy gyógyszer? Itt a vény, do ; 

nincs pénzem ! Áz az itt a jegygyűrűm. Ela
dom. Gyógyszert veszek árából haldokló 
leányom számára. Hátha megsegít az Isten. | 
Hiszen még nem halt meg. Az idvozitö a : 
halottat is feltámosztotta. Miért nem történ
hetnék ma is csoda? El a jegygyűrűvel, el j 
a családi ereklyével. . . .

Nagy Ferencné sietve tipegett az ék- ; 
szerószhoz és eladásra ajánlotta a jegygyűrűt. ■ 
Az ékszerész nézte, forgatta a gyűrűt, majd 
kijelentette, hogy a gyűrű nem arany, csak 
aranyozott, igy nem veheti meg.

Tehát nem vehetek gyógyszert haldokló 
leányom részére. . . .  A szerencsétlen anya 

: földre hullt és megszűnt élni. Ugyanakkor a 
| szenvedő leány végsőt vonoglott. Vége egy 

kis család szenvedésének.
A temetőbe két, egyszerű koporsót vit

tek s a gazdagok rószvétlenül haladtak el a 
gyászmenetnél s egyikük sem kérdezte még 
azt sem, hogy kiket temetnek, csak a ház
mester érdeklődött a házbér hátrány miatt.

KÖ ZG A ZD A SÁ G .

Tél ii falvakban.
A szegény emberek helyzete mostoha- 

ságának, igen sok oka van. Emez okok óvről- 
óvre annyira szaporodnak, Kegy a falusi nép 
szegénysége immár elviselhettem Nem túl- 
l'estéso ez a nyomornak, de olyan igazi va
lóság, mely kell, hogy gondolkodóba ejtse 
azokat, akik a nép nyomorán segíteni hivatva 
vannak.

Munkaidő alatt, megél a szegény nép, 
do szűk keresetéből a télről gondoskodni nem 
képes. Egész télen pedig a legtöbb faluban 
egyetlen fillért sem keres a szegény nép. i 
Ezekre nézvo rosszabbak a téli napok, mintha 
börtönben ülnének. Innen van, hogy sok sze- ' 
gény azért követ el kisebb büntetendő cse
lekményt, hogy télire lecsukják.

Komoly aggodalom szállja meg azon 
gondolkodó embert, aki a falusi szegények 
nyomorúságos helyzetét valójában ismeri. Ez | 
a szorencsétlon nép nyomorúságos viskókban, 
éhezve, fagyoskodva, sínyli át a hosszú telet.
A falusi szegények lakásai kicsinyek, rozogák, j 
Az ilyen lakásokban több tagból álló család, 
olykor családok húzódnak meg. Elképzelhető, 
hogy az ilyen lakás a ragályos betegségek 
fészke. A nyomornak eme tanyája hideg, ! 
rosszasága miatt átjárja a télnek metsző ! 
szele. A szegény embernek nincs kenyere j 
sem, hogyan telnék hát fára, vagy más tü
zelő anyagra ? Hát nem borzalmas dolog sza
kadozott ruhában, fiitetlen szobában, éhen j 
huzni át a végtelennek látszó telet?!

A vagyonos osztály azt mondja erre, 
hogy Szabolcsnak bótermő földjén, még nem- 
halt mog senki éhen. Igaz, hogy tudtommal 
éhen senki nem halt el, de a legtöbb szegény- 
embert a koplalás kínozza. Ilyenkor támad a 
sok panasz, a bűnökre való vetemedés gon
dolata.

Milyen áldás volna a népre, ha házi
iparral csak nehány fillért is kereshetne az 
unalmas téli napok alatt ? Nálunk nincs házi- 
ipar, nincs téli kereset, mert a jómódban, 
vagy a tűrhető viszonyok között élő emberek 
fogalommal sem bírnak a falusi nép nyomo
ráról.

Most, midőn a téli ínség minden bor
zalma ott él a nép között, azért hoztam fel 
e kérdést, hogy a kételkedők valahára győ
ződjenek meg a nép szomorú helyzetéről. 
Ilyenkor lehet látni, hogy immár gondolkodni 
kell a népről, melynek nyomora elviselhettem

Ismétlem hogy e népen háziipar által lehet 
leghathatósabban segíteni. Anyagunk van bő
ven, de nem képes a köznép feldolgozni, 
mert nem ért a háziiparhoz, Még ezelőtt lega
lább szőttek, fontak. Ma már kendert, lent 
nem is termelnek. Ezelőtt még úri asszonyok, 
leányaik és cselédek is fontak, szőttek s a 
fehérnemű kitelt a ház asszonyának szorgal
mából. Ma összedugott kézzel ül a legszegé- 
nyeld) asszony is, hapedig ruházatra van 
szüksége, kénytelen üzlethez folyamodni.

Ilyen körülmények között nem lehet 
csodálkozni, ha a nép szegénysége folyton 
elviseihetlenebbé lesz. Azonban nem csak a 
háziipar mellőzése, de azon körülmény is nö
veli az együgyű nép megélhetésének mosto- 
haságát, hogy a köznép maga sem akar ön
javáért gondolkodni. Hogy egyebet ne em
lítsek, hát nem feltűnő dolog, hogy a kisgaz
dák teres udvarán alig lehet fát látni, hogy 
földjének utak melletti részét elmulasztja be- 
fásitaui. Így aztán falukon is megtörténik, 
ami városokban másként nem lehet, hogy a 
zsellér és kisgazda a tüzelő fát boltból, pén
zért veszi.

Szegény a nép, mert nem képes a maga 
javáért gondolkodni, mert nincsenek, akik 
komolyan foglalkoznának a nép mostoha 
sorsával, pedig a szegénység rósz tanácsadó L

Falusi.

Hirdetések.
Uehozat.il. Kivitel.

Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai

hentesáruk
valódi prágai és weszttáliai sonkák, karmonádli, lerakói 
kolbász, magyar és veronai szalámi, mortadella, debreceni 
kolbász, paprikás szalonna, valamint mindennemű hurka 

különlegességek.

A n t o n  Z a w o d s k y
Becs XVI. Brestelgasse 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve 
Nagyban. Kicsinyben

Eljegyzési kártyák, esküvői és
báli meghívók / % A A / \ A / V \ A «

c s in o s  k iá l l í tá s b a n ,
bármilyen nyomtatvány pontos 

kivitelben megrendelhető
1INGEB JÁNOS Uvnymitto

N y í r e g y h á z á n .  = =
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Adler-féle havanna ru
mot tessék nyomatéko
san kérni, mert szám
talan silány utánzat «/

van forgalomban.

Adler és Gold, cs. és. kir. 
udvari szállítók, Kassa.

Kapható az összes fűszer 
és csemege üzletekben.
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A 1/ 1 .A *“^ oman/ “e 9yetem klinikája gyógyczélokra elfogadta és használja

A Kolozsvári (Hemrich. J.) Ásvány- és gyógyszappangyár R. T. 6JU111UU11JUU
KÍVálÓ gyártmányaink: tránv-^^F**** » Borax-, Benzoe-, Creo in-, Lanolin-, Iclitiol-, Fohérkátrány-, Kénes
nagyobb sikerrel használhatók. 1 ’ *>e"’ balicyl-, Neutral-gyermekszappan a bőr mindennemű rendellenességei ellen a leg-

KülönlegességUnk a  S z t - L á s z l ó - s z a p p a n  az egyedül ténylop; desinficziáló és egyúttal a legideálisabb toilette szappan.
L g y e d u ll  g y á r tó l  is azonnalŜ háVoliPuifalíaá'l^'r0<"̂ SZâ , ,̂ílU(>̂ ,la^’ me^ e^ festéket, zsírt, olajat vagy bárminemű foltot hideg vízben

Li8etí Károly, Blumberg József ilatszerész-, dr. Szopkó Dezső, Korányi Imre, Nagy Kálmán gyógyszerész-, Eisler Károly, Kohn Ignácz, Jakabovits M„ Hoffmann 
______T ~ ----------------------------------------------------- -------------- Adolf kereskedésében, — —-------------------------------------------------------------------

KOVÁCSI JENŐ
női divatáruháza 

Nyíregyháza, Pazonyi-utcza 2. szám.

N agy választékban kapható
a legfinomabb kivitelig Ízléses és divatos

női ruha cosztiim- és hious-szövetek 
ruha-, blous-selymek és bársonyok.
Cosmanosi barettetek. flanelek, valódi rumburgi vásznak, a 
legjobb sehiffonok, dam. gradlik, cöpperek, feliér és színes 
asztal-készletek , törülközők, ágy és asztal térítők, függönyök, 
szőn yegek , paplanok, llim alaja kendők és sehalok (1 Iáid).

Báli és esté ly i
ruháknak alkalmas legjobb minőségű Luysin selymek minden 
színben, méterje 2 korona, A legszebb Tiíll és Gease bevona

tok Színes franczia és fehér svájczi batisztek.
A  t. vevőküzünségnek  dúsan felszerelt raktáromat ajánlva, 
alkalm at nyújtok arra, hogy szükségletét jó minőségű árukkal 

a legolcsóbb árban szerezhesse be.

Kiváló tisztelettel

KOVÁCSI JENŐ.
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A nyíregyházi gazdasági és kereske- 
r-.. •— dél mi hitelintézet r. t. = =

XX m
m

rendes közgyűlését
1904. évi február hó 10-én délután 2 órakor 
Nyíregyházán saját helyiségében fogja meg
tartani, melyre a t. részvényesek tisztelet

tel meghivatnak.*)
Tárgysorozat:

I. Igazgatóság és íelügyelő-bizottság által az 
1903. iizletóvről beterjesztett jelentés, ezzel kapcso
latban indítvány a múlt év i mérleg helybenhagyása, 
a nyereség foiosztása és az igazgatóság, valamint a 
felügyelő-bizottság részére a felmentvóny megadá
sára nézve.

II. Sorrend szerint kilépő két igazgatósági tag 
helyének betöltése**)

III. Üt felügyelő bizottsági tag választása.
Martinyi József, h. elnök.

*) Alapszabály 13. §. A közgyűlésen csak az sza
vazhat, aki íószvónyót legalább 30 nappal a közgyűlés 
megtartása előtt nevére Íratja.

A közgyűlés csak azon tárgyak felett határoz, melyek 
a meghirdetett tárgysorozatba felvéve voltak. Ehhez ké
pest csak azon írásbeli indítványok fogadtatnak el. melyek v|§ 
minden óv január 15 ig az igazgatóságnak 15 részvényes
ti burásával boiftlontetfek. Ssf
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aláírásával bejelentettek.
**) Alapszabály 14. §. A kisorsolt igazgatósági és 

felügyelő-bizottsági tagok újból megválaszthatok. ^

K
89
wi Í N A G Y  A L K A L
n Hallatlan olcsó leszállított árakon széles tennis flanel I S  kr:p divatos ruhaszövetek , biouz selymek, batistok, zephirek, 
fi flanelek, barehetek  beszerzési áron alul.
 ̂ Gyönyörű alkalmas ajándék ezikkek: Boák, csipke gal-

$ lérok, selyem kendők, k é z i  munkák pltis utitakarók kézi
táskák, pénztárezák, - - - - = = ------

imrek, nyakkendők óriási választékban.

hL
N agy Gyula

divatáru kereskedésében Nyíregyházán, Városház palota.
Blouzok 6 0  krajczártól kezdve minden árban.
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28 1904. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. já
rásbíróság 1903. V. 1355. 1560. és 1647. 
számú végzésé által Első Magyar betűöntődé 
r. t. budapesti és Reiss Adolf bécsi czóg 
végrehajtatok javára Nagy Mérné nyíregy
házi lakos ellen 368 kor. 31 fii. és 64 kor. 
36 fii. 202 kor. 07 fii. tőke, azok 6% kama
tai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag le és felül foglalt és 
987 koronára becsült 1 drb. gyorssajtó, 100 
ko. nyomdabetü és bútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. 
járásbíróságnak 1903. V. 1355j2.1566|2.1647j2. 
sz. kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Nyíregyházán alperes nyom
dahelyiségében és folytatva lakásán leendő 
eszközlésére 1904. évi február hó 1-só nap- 
jának d. u. 3 órája határidőül kitüzotik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy érintett ingó
ságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Iveit Nyíregyházán, 1904. évi január hó 
16-ik napján.

Oláh Gyula,V 7
kir. bir. végrehajtó.

an Szerencsem a n. e. 
közönség becses tudo

mására adni, hogy
Jordán Ignácz úr

üzletét megyeháztér f>. szám alatt

Úgyszintén ajánlok:
14 kar. arany gyűrű . . 6 K.-tól feljebb
14 , csinosabb kiviteli*. 8
14 „ arany nyaklóncz

nehéz . . . . 16
14 , férfi aranyláncz . 50
14 , jegygyűrű párja . 16
14 , arany karók . . 24
Valódi korai köves fül beváló 5
14 kar. arany női hosszú

l á n c z ................................. 70 , ,
A legfinomabb ezüst cliina

gyertyatartó párja . . 6 ,
Egy napos inga-óra ütő . 8  „
Nyolcz napos inga-óra iitö 15
Sifon alakú ébresztő óra. 6 „ „

„ „ zenélő óra . 13
Dupla ezüst óra S-, anker

15-, t u l a ........................21 »
Konyha és fali órák 3 kor. 60 fiit. fe'jcbb 
Niekcl óraláncz 30 fillértől feljebb.
Ezüst lánezok diszes kivitelben 3 K. 30.
Javításokat legjutányosabb árakon végzek 
1 óra üveg 20 fül. Mutató 20 üli. 
Töredék aranyat veszek és cserélek.
ijg§~ Szem üvegek nagy választékban.
Cliina és valódi ezüst tárgyak dús raktára.
P h o n o g rá fc k  20 k o ro n á tó l  fe l je b b  Hen
g e r e k  I drb  b e é n e k e l t  2 ko r .  6 d rb  8 k o r .  

12 d rb  15 kor.

Sulyok János j
órás, ékszerész é« látszerósz Nyíregyházán

Gyógyáruda D ro g é ria „Szaboicsvezérhez
nyíregyházán.

Iskola-u. o-ik szám
Ligeti Károly

gyógyszerész.
i » HU 8 I I f  I KK» * •40SC. 1

Egy háztartási mérleg

i n i y e n .

Mesésen olcsó árak 
mellett küldöm szét 
tulhalmazott raktárom
ból, világhírű kiváltó 
ságukért általánosan 

kedvelt
m exikó i  e z ü s t  á ru im a t ,

és pedig :
6 drb m exikó ezüst asztali kés,
6 * ,, evővilla.
« - v, ,, evőkanál,
12 * ,, ,, kávéskanál.
fi » k i v ál ló deaaertkés,
6 * ,, dessertvilla,
1 „ m ex. ezüstlevesm . kanál,
1 « n ,, tejm erő kanál
2 „ elog. szalon ászt. gyertyató.

48. db. összesen
csak 6 frí. 50 kr.
Minden megrendelő 

ezenkívül jutalomké
pen egy szavatosság 
mellet pontosan mű
ködő I2V2 kiló hord 
képességű háztartási 
mérleget kap teljesen 
díjtalanul. !A mexikói 
ezüst egy teljesen fe
hér fém belül is mely
nek tartósságáért és 
kiváló minőségűért 25 
évi jótállást vállalok. 
Szétküldés a pénz elő
lege.-- megküldése ese
tén vagy utánvéttel 
történik az európai 

| raktárból.
I Uenker J. központi for- 
jjgalmi áruháza B.-Pest. 
j Hernád utcza 54. sz.

Joli tanácsadó.
(Önügyvéd) mindenkinek 

hasznos könyv, mert segít, 
sógoréi peres üzleti s jogi 
ügyeit költségmentesen, 
ügyvéd nélkül kedvezően 
intézheti el. Harmincznál 
többféle törvényeket tar
talmaz úgymint adó, ipar, 
házassági, kereskedelmi 
törvény, egyletek, építő 
iparosok képesítő vizsgája, 
az uj útlevél és kivándor 

lási törvény stb. 
Megrendelhető 4 koronáért 
postautalványon DENKER 
J. központi forgalmi áru
háza Budapest, VII. kér 

Hernád-utcza 54. szám.

5 koronáért
küldök 4 hj kiló (kb, 50 
darab) kévéssé megsérült 

finom enyhe

pipere-szappant
rózsa, liliom tej, orgona, 
ibolya, rezeda jaszmin és 
gyöngyvirágból szépen ősz 
szeválogatva. A pénz elő
zetes megküldése esetén 

vagy utánvéttel küldi

DENKER J.
Hernád utcza 54-ik szám.

Iparosok üzleti könyve.
K czimmcl hasznos könyv 

jelent meg. Nem írott mii, 
hanem 1 rovatozott a kis 
iparosok ózdijainak meg- 
íeleloen felszerelt üzleti 
könyv. A rovatok önmagu
kat magyarázzák s ennél- 
fog>a minden iparos, ha 
nem is tanulta a könyve
lést, általa czélszerüen 

könyveit vezetheti.
A könyv egyben háromféle 
üzleti könyvet tartalmaz, 
megrendelések, segédek
nek kiadott munkák s a 
személyzet elkönyvelésére 
tehát egyesit magában min
dent, ami könyvelésre az 
iparosnak szükségé van. 
Megrendelhető postautal
ványon kötve 1 koronáért,

öenker József
központi forgalmi áruháza 

BUDAPEST,
MI. kér. Hernád utcza 54.

Forint helyett korona! Demokratikus reform a sajtó terén.
BfX2BBB2S2fSBHEKaR9HE5»

1 BUDAPESTI NAPLÓ
szabadéivii i rányábaji, 
formáinak írisseségé- 
ben a közönség régi, 

kedves lapja, a mely példátlan olcsó
ságává! most a legszélesebb rétegek
ben vág magának és a kultúrának utat!
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Főszerkesztő: 
V É S Z I  J Ó Z S E  F.

a t

Felelős szerkesztő: 
B R A U N  S Á N D O R .

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
K ER EPESI-U T 25.

f Ja n u á r  iió 1 -tol kezdve a !

I BUDAPESTI IA PL01
! Bgyes számonkint o  krajc. |
a A z előfizetési dij |

\ a z  e d d ig in e k  fe le : f
: ‘ helyett 7 korona. \
I “  félévre ===== I
l 3 ” 5 0  „ 3  K  5 0  f .
• = negyed évre —■í 20

egy hóra
1 K  2 0  f.
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