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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos ;

Seh lieh ter G yula
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Vasuti-ut 17.

Állandó borvásár Budapesten.
A szőlők rekonstruálása folytán be

állott fokozott termelés évröl-évre szapo
rítja a borkészleteket, melyek eladásra 
v á r n á k .  A termelő pedig magára hagyva, 
biztos támasz hiányában lesi a jó szeren
csét. mely őt munkája jól megérdemelt 
gvümölcsözéshez juttatja. Pedig ezt a célt 
elemi nem oly könnyű feladat. A kül
f ö l d ö n  csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
tudjuk borainkat elhelyezni, mert képvi
s e l e t ü n k  ott szervezetlen, mig a konkur
encia mindenütt megvetette erősen a 
l ábá t .  Ma már túlhaladott álláspont az, 
hogy a jó bornak nem kell cégér; kell 
bizony cégér, mutatós és hangos, hát 
még az olyan bornak, melynek hirét 
vétkes módon alaposan megrontották. És 
hogy a bajt még baj tetőzze — nyakunkon 
az olasz borozón, melynek gátat vetni 
szívós, makacs munkát igényel,

A magyar bortermelők minden igaz. 
hívét kell, hogy gondolkozóba ejtsék ezek 
az állapotok, melyek orvoslása immár ; 
szükséggé vált. S nem ragadhatott volna 
m e g  alkalmasabb pillanatot a Magyar \ 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete. I 
hogy megvalósítsa azt a tervet, miszerint j 
az illetékes tényezők hozzájárulásával, meg
felelő erkölcsi alapon létesítsen egy oly 
vállalatot, mely a bortermelők érdekeinek

istápolása mellett megfelelő eszközökkel 
állandó, biztos piacot teremt a magyar bor 
részére, nemcsak a helyi piacokon, hanem az 
ország határain túl is,

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok El
látó Szövetkezete 7 év előtt alakult az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
védnöksége alatt és fontos közgazdasági 
feladatainál fogva élvezi úgy ennek, mint 
a m. kir. Kormánynak állandó erkölcsi 
és részben anyagi támogatását. Komoly, 
küzdelemteljes tevékenységre visszate
kintve, közel van iine a szövetkezet ahoz, 
hogy valódi hivatásának megfelelően az 
összes gazdasági termékek, különösen az 
élelmi cikkek értékesítésénél a gazda 

; hasznos segítője legyen.
Közvetítő faktor a termelő és a fo

gyasztó között. A szövetkezet, mely mint 
a Központi Vásárcsarnok hatósági közve
títője is szerepel, bizományilag eladja az 
élelmi cikkek minden faját. Van hus- 
osztálya, mely levágott állapotban értékesít 
marhát, sertést, borjut, bárányt, továbbá 
füstölt húst, szalonnát, olvasztott zsírt slb. 
Ezen osztály öleli fel a vadértékesitést is, 
mely részben export utján bonvolittatik le.

Baromfi élő s leölt állapotban évröl- 
évre nagyobb mennyiségben talál a szö
vetkezet utján vevőre, A gyümölcsosztály
nak nagy. széleskörében 1.208,238 kg. 
gyümölcsöt adott el a szövetkezet. A vaj-

ertekesités kiterjesztésére most folynak a 
munkálatok s e cikkben étidig is szép 
klientúrája van minden vidéken és pl. 1903. 
évben is jó eredmények érettek el. A tojás
központ gyűjtőhálózata az egész országra 
kiterjed és nem túlozunk, ha a szövetke
zetben látjuk a szolid magyar tojáskeres
kedelem megteremtőjét. Messze vezetne, 
ha elősorolnék mindazon cikkeket, melyek 
évente nagy mennyiségben nyernek a 
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szö
vetkezete utján elhelyezést.

Az itt vázolt tevékenység keretébe 
természetes módon illeszkedik bele a 
szövetkezet hordóborértékesitö osztálya, 
mely a folyó év március havában kezdi 
meg működését.

Hogy e téren pedig nagy hiány volt, 
az tagadhalatlan. A bajt orvoslandó léte
sítette a Bortermelők Országos Szövetsége 
a bortözsdét, melyről döntő bírálatot mon
dani ezidő szerint korai volna.

Mig a bortőzsdén az adás vétel minta 
alapján kell, hogy történjék, a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó szövetkezete 
egy lépéssel tovább ment. Állandó vásárt 
teremt a bor részére olyképen, hogy a 
vevő az átveendő egész bormennyiséget 
felleli a szövetkezet pinceraktárában, de 
másrészt a termelő is nyugodt lehet az 
eladásra beszállított bort illetőleg, a meny
nyiben a szükség esetén a szövetkezet

T Á  R  C A .
A versiró szerencséje.

Irta: KESZLEK KÁROLY.

Túrba Rózsika örökös aggodalmakat 
érzett, a mióta Vértess Dezső katonaruhába 
öltözködött. Egy cseppet sem lelkesítette a 
gondolat, hogy Vértessnek a csillogó és 
szemrevaló uniformisban egy egész esztendőn 
keresztül joga lesz minden közönséges civil 
teremtést lenézni. A fess és szabályellenes 
önkóntesi egyenruha összes kitűnő hatását 
lerontotta egy sárga, gyűlölt épület: a város- 
végi félemeletes kaszárnya, a hová Dezsönok 
be kellett hurcolkodnia és a melyik messzo, 
nagyon messzo esett Turbáék lakásától. 
Rózsika félt attól a sok kaszárnya fogságtól, 
a mely mint Damoklész kardja folyvást ve
szedelmesen fenyegette Vértess Dezsőt és 
szorongó szívvel, kétségbeesve gondolt arra 
az időre, mikor hetek is elmúlnak majd, a 
nélkül, hogy találkoznának . . .

És igen, ez a kellemetlen, szürke idő 
elkövetkezett, s Rózsikát elégikus hangulat 
é-y fájdalmas melankólia szállta rneg, mert a

korzó ostónkint elhagyott, sivár és végtelenül 
unalmas volt. Leverten, titkos búval csiben- 
kodett az édesanyja karjába és semmit, 
semmit sem érdekelték az uj kirakatok. S a 
komor napok, melyeknek ijesztő unalma 
ólomsulyként nehezedett álmodozó lelkére, 
mintha soha véget nem akartak volna érni; 
az egész világ feltűnően megváltozott, s mind 
ennok csak a Vórtoss érthetetlen makacssága 
volt az oka, a melylyel a Turbáék ház- 
tájékát egy egész héten keresztül követko- 
zetosen elkerülte . . .

A szives olvasót ezek a szimptómák 
valószinüleg meggyőzik arról, hogy Rózsika 
érdeklődik Vórtoss iránt, a kitől bizonyára 
ostobaság lett volna, ha ezt a ügyeimet sok
kal nagyobb érdeklődéssel nem viszonozta 
volna. Oh, Vórtess nem tartozott az ostoba 
emberek közzé. Vannak ugyan, a kik balga
ságnak tartják, ha valaki verset ir az ideál
járól, de — szerencsére — az ideálok ren
desen az ellenkező véleményben vannak. 
Vértess pedig többé — kovósbbó poótater- 
mószetü volt, a kit még a kaszárnya ijesztő 
ridegsége sem riasztott vissza attól, hogy 
csengő jambusokban ne énekeljen a Rózsika 
hajáról és ruhájáról . . . Sőt a Rózsika bájos 
alakja még olyankor s álmodozásra csábította,

mikor az szigorúan tilos volt. A taktikai 
órákat az ezredes ur bizonyára nem ábrán- 
dozók kedvéért vette fel a tanrendbe és 
Sulyok kapitány, a taktikának érdemes 
tanára, teljes joggal felháborodhatott, mikor 
Vórtoss az előadás alatt, a helyott, hogy 
figyelemmel kisérte volna a gyalogsági tá
madás fázisainak a magyarázatát, verset, 
szerelmes verset irt egy leányhoz . . .  A sors 
kegyetlen volt: Sulyok kapitány akkor kapta 
rajta Vértesst a versíráson, mikor az — poétikus 
érzékkel — éppen nyiló ibolyákat fedezett 
fel Rózsika kék szemeiben . . .

— Megmutatom — mondta fagyosan 
Sulyok kapitány, hogy maga meg fog bukni 
a tiszti vizsgán . . .

De Sulyok kapitány, dacára a félelmes 
fenyegetésnek, a bensejóben bizonyos csudá- 
lattal tekintett a kaptákban álló delikvensre. 
Titkos elégültséget érzett, hogy a katonái 
között egy poéta is van, egy valóságos, élő 
poéta, a ki még a taktikai órán is verset 
tud írni . . .  A kapitány ur, igaz, mindenféle 
civilfoglalkozást lenézett, hanem a versírást 
valamilyen magasabb, nehéz, szörnyen nehéz 
dolognak vélte, a mi mellett talán még egy 
komplikált Gefechtsübung végrehajtása is 
szégyenkezve eltörpülhetett . . .

Az üzletemben már nagy 'pn y»q q  n  ry»í n i  r í  A T IQ Q  ll* m- báli ruha bevonatok,
választékban kapható ld 'A  o d l l g l  UJ U .U l lb c t ^ U A 1  c l díszek, virágok, legyezők,

keztyük és czipökre van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét felhívni.
Kiváló tisztelettel Eisler Károly,

divat, rövidáru és czipőiizlet tulajdonos. Nyíregyháza, városháztér 5.
Lapunk mai száma nyolcoldalra terjed.
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által gondos és megbízható kezelésben 
részesül.

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok El
látó Szövetkezete kordóborértékesitő-osz- 
tályának szolgálatait igénybe veheti minden 
hazai termelő, az üzletszabályzatban körül
irt teltételek mellett.

Minden termelő egyszerre fél vagy 
egész vaggon (40 illetve 80— 100 hl.) bort 
küldhet be bizományi eladás céljából a 
szövetkezet pincéibe, hol a bor mint 
szabadraktárban — a székesfőváros terü
letére való kivitelileg fogyasztásiadómen
tesen kezeltetik.

A borok a szövetkezet pincéiben be- 
raktároztatnak, a szükséghez képest ke
zeltetnek és a borvidék s a termelő 
megnevezése mellett kerülnek eladási a, 
Gondos s megfelelő kezelésért a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnokának Ellátó Szövet
kezete teljes garanciát vállal.

Az eladás céljából beküldött borra a 
fél kívánságára az érték 50 százaléka 
erejéig előleg folyósittatik.

Eladás után a befolyt vételár a díj
szabásban megállapított költségok levonása 
mellett haladéktalanul folyósittatik.

Az értékesítés közelebbi módozatairól 
az üzletszabályzat alább közölt kivonata 
nyújt tájékoztatást, inig a részletekre vo
natkozólag készségesen szolgál felvilágo
sítással a Magyar Gazdák Vásárcsarnok 
Ellátó Szövetkezete (Budapest, Központi 
Vásárcsarnok.

A magyar bortermelők és a magyar 
borkereskedelem érdeke megkívánja, hogy 
ezen uj vállalkozás szolgálatait mindkét 
érdekelt fél minél gyakrabban igénybe 
vegye. Az eredmény ez esetben nem lehet 
kétséges.

Kivonat az üzletszabályzatból.
4. §. Beküldés előtt minden borfajból, 

a mennyiben azok az 1893. XXIII. t.-c, 
kifogás alá nem esnek, két 0.5 literes

palackban a beküldő fél által lepecsételt 
minta küldendő be a borértékesitó osz
tályhoz. Az egyik mintapalack vegyelemzés 
alá bocsáttatik az illető bor-, szesz-, sav-, 
kivonat- és hamu tartalmának, valamint 
azon körülmény megállapítása végett, hogy 
nem foglaltatik-e benne valamely beteges 
elváltozás. Vegyelmezés után az eredmény
hez képest a minta beküldője értesittetik, 
vájjon küldheti-e a bort a hordóborérté- 
kesitő osztályhoz vagy nem V A másik 
borminta ellenőrzés céljából jegyzékbevétel 
mellett megőriztetik.

5. §. Egyazon fél egyszerre maximá
lisan csak 1 vaggon, vagyis legfeljebb 
100 hl. minimum pedig fél vaggon, vagyis 
40 hl. bort küldhet be értékesítésre, mely 
mennyiség azonban különböző minőségű 
borokból, tehát több hordóból is lehet 
összeállítva.

18. §. A hordóborértékesitő osztályhoz 
beküldött, megfelelően kezelt bor a veze
tőség által eladásra bocsáttatik legalább 
50 liter vagy ezt meghaladó meny- 
nyiségben

19. §. Az eladást a termelő és a 
borvidék megnevezézése mellett történik.

23. §. A hordúborértéke.-itö osztály 
raktára rekeszekre van osztva, melyekbe 
az egyes termelők borai elhelyeztetnek 
A beküldő a rekesz használatáért a díj- 
szabályzatban megállapított fokbért fizeti, 
aszerint, a mint egész vagy fél rekeszt 
vesz igénybe. (Egész rekeszbe 80— 100 
hl. bor helyezhető el), a fekbércn kívül a 
bor kezeléséért és az eladással összefüggő 
teendőkért 5 százalék kezelési dijat fizet 
a beküldő.

2fi. A hordóborértékesités területe 
elhelyezésénél fogva „szabad raktár", 
melybe a fogyasztási adóilleték lefizetése 
nélkül is Vieraktározható s ennélfogva a 
fogyasztási adó lefizetése előtt is képez
heti a kereskedelmi forgalom tárgyát.

27. A fogyasztási adó csak akkor és 
az esetben fizetendő, ha a bor a szabad

íts alattomhan megbocsátotta a katonai 
rend kiáltó megsértését és telj oson meg
szelídülve, nem érzett kedvet magában, hogy 
a katonai ruhába bujtatott poétát meg
büntesse.

— Az ördög vigye a taktikát! — gon
dolta. A poétákból soha sem lehet jó tak
tikusokat gyúrni . . .

1G ámbátor azelőtt szinte büszkélkedett 
a hozzáférhetetlenségével és szivét mindég 
katonai ridegséggel bástyázta el az aláren
deltjeivel szemben, most legyőzve, mint 
valamilyen vert hadvezér, további ellenállás 
nélkül hódolt meg egy erősebb hatalom előtt. 
S bármily hihetetlennek tetszik, a kapitány' 
ur kemény' szivében atyai jóindulat kezdett 
terjeszkedni egy közönséges önkéntes iránt. . .

Vettess ettől az időtől kezdve nagybot, 
szinte érthetetlenül nagyot nőtt a kapitánya 
szemében és bizonyára kishitű és igen gyáva 
katona volt, hogy a fenyegetőzéstől meg
ijedt és komolyan elhitte, hogy Suly'ok 
kapitánya meg fogja buktatni a tiszti vizsgán.

Sőt Sulyok kapitány annyira megfeled
kezett önmagáról, hogy Vértesst még dicsór- 
getni kezdte a háta mögött. A tiszti mena- 
geben dicsekedve mesélte a társainak, hogy 
az ezredben egy kitűnő és megbecsülni való 
gyerek szolgál, a ki egyéb jeles tulajdonságai 
mellett verseket is szokott írni . . .

raktárból a «/. ékesfő város területére vi
tetik ki.

29. §. A 15 §-ban foglalt apadáson 
felül konstatált hiányokért, nemkülönben 
a bor szabályszerű kezeléséért és az en
nek elmulasztásából netán eredő minden 
kárért a Magyar Gazdik Ellátó Szövetke
zete szavatol.

Fekbér 1 rekeszért egész vagy meg
kezdett hétre K 4.75, egy hóra K 21, 
egy évre 245 K

Fekbér fél rekeszért egész vágy- 
megkezdett hétre K 2 50, egy hóra K 11. 
egy évre 125 korona.

Kezelési díj: Az eladásnál elért bruttó 
ár után 5 százalék.

— Ein sneidiges Talont! — erősíthette.
— Cak nem vagy szerelmes a verseibe ? — 

kérdezték a bajtársak.
— A szerelmet a leányokra kell bízni, — 

mondta.
— Ah, igen — gondolta aztán Suly'ok 

kapitány' — hiszen azt is érdekes lenne ki
kutatni, hogy Vértess kihez írja a verseit...

Asszonyt szeret o, vagy leányt és leg
alább van-e, mint ahogy egy'katonához iliik, 
jó ízlése? . . ,

Es mikor fölfedezte, hogy Vértess a 
korzón feltűnő makacssággal egyre csak 
Túrba Rózsikát kiséri, elógülten konstatálta, 
hogy' Vértessnek határozottan jó ízlése van.

Egyszer hozzájuk csatlakozott.
— Titkos beszélni valójuk van ?
— Ah dehogy — felelte Rózsika. 

Arról beszélgettünk, hogy Vértess oljöhet-o 
holnap a kaszinóbálra, vagy talán megtagad
ják tőle az engedélyt és nem eresztik ki a 
kaszárnyából . . .

— Vórtessnok nem lesz szabad holnap 
éjszaka a kaszárnyában mutatkoznia . . .  Be 
fogom csukni, ha hiányozni fog a kaszinó
bálról . . .

Rózsika ezután az előzékeny nyilatkozat 
után Sulyrok kapitányt tartotta az ottani 
garnizon tisztjei között az első gavallérnak.

• Folyt köv.^

.Rendőri ÖnsegéÍvző-Egylet.
A „Nyíregyházi Rendőri Ünsegóiyzö- 

Egylet" alapszabálya került a kezembe, f i
gyelmem lel költötte emez alapszabály' és 
érdeklődéssel lapoztam azt végig. Vajha y 
városnak minden értelmes polgára ismerné 
ezen alapszabályban foglaltakat, akkor a jel
zett, humánus rendeltetésű egylet bizonyára 
nagyobb és megérdemlett támogatásban, 
elismerésben részesüljne.

A rendőri önsegélyző-egylet célját kö
vetkezőleg állapítja meg a miniszterileg 
jóváhagyott alapszabály: „ Elaggott, vagy
valamely baleset által önhibájuk nélkül szói- 
gálatképtelennó vált, avagy rendkívüli egyéni, 
vagy családi körülmények miatt szorult 
anyagi helyzetbe jutott egyleti tagoknak, 
továbbá halál esetén azok özvegyei és 
árváinak segélyezése".

Ha gondolkodunk az egylet célja fedett, 
lehetetlen el nem ismernünk, hogy a cél 
nemes, emberbaráti és méltó azok elisme
résére, támogatására, akiknek élete és va
gyonának biztonsága lelett a rendőrség 
őrködik.

Az értelmes, kötelésségét híven teljesítő 
rendőr igazán megérdemli, hogy sorsával 
törődjünk, baleset következtében megélheté
séről, halál esetén családjáról gondoskodjunk.

A közigazgatás szolgálatában álló egyet
len alantas közeg élete, testi épsége sincs 
annyira a veszélynek kitéve, mint a rendőré. 
Ahol bűntény, szerencsétlenség fordul erő, a 
rendőrnek mindenütt ott kell lenni. A bűn
tény elkövetői a rendőrben ellenségüket lát
ják és sok esetben annak fordulnak eilene,
a k ;inek cötelessege a mások, a polgárság 
élete és vagyonának biztonsága felett őrködni 
és megvódeímezni. Innen van, hogy a rendőr 
élete, testi épsége folyton veszélyeztetve van. 
Ila tűzvész, vagy más szerencsétlenség tordul 
elő, nem meg követeljük-e a rendőrtől, hogy 
még életének kockáztatása mellett is telje
sítse a reá háramló kötelességét ? Azon 
rendőrről, annak családjáról gondoskodni tar
toznak, akinek testi épsége folyton veszély
nek van kitéve. A huinauismus és igazságnak 
legnagyobb arculcsapása volna annak el
nézése, hogy a szolgálatában elnyomorodott 
rendőr a könyörület falatjára szoruljon, vagy 
árván maradt családja a nyomorba veszni 
legyen kénytelen.

Régebben sokan vállalkoztak rendön 
szolgálatra de a csekély fizetés, fáradalma* 
szolgálat, a rendőr személyének folytonos 
veszedelemben forgása és a nagy közönség 
olykor érthetetlen, igazságtalan magaviseleté 
arra indította a kezdő rendőrt, hogy vesse 
le az imént felöltött rendörőltönyt. Innen 
volt, hogy a közrendörök folyton változtak 
és nem volt eredménye sem az oktatásnak, 
som a rendőri nólkülözhetlen fegyelemnek. 
Kertész Bertalan, rendőrfőkapitány belátta, 
hogy ilyen körülmények mellett jó, értelmes 
rendőrségről szó sem lehet. A tőkapitány

gase szövetek, aplieatok, csipkék 
és mindennemű ruhahozzávalók

d ú s  v á la s z té k b a n  k a p h a tó i
f l f v n t A n i  ü z l e t é b e n  v á r o s i !  ű z  p a l o t a .
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tehát inegteremtetto az önsegélyző egyletet. 
Mióta az egylet fennáll, a közrendörök nem 
változnak annyira, mert tapasztalják, hogy 
van egyletük, mely rólok, övéikről gon
doskodik.

Csak egy esetet említek fel az egylet 
kiválóan hasznos voltáról. Egy közrendör 
huzamos ideig betegeskedett. Ez nem volt 
elég. A beteg rendőr gyermeke is betegségbe 
esett. A szerencsétlen feleség és anya fér
jének, gyermekének ápolásával veit elfog
lalva, nem kereshetett, elfogyott az utolsó 
fillér, az utolsó f, lat kenyér is. Meghalt a 
gyermek, meghalt másnap a rendőr is. 
A szegénység tanyáján két halott volt ki
terítve. A mérhetien csapás fájdalmát azon 
körülmény növelte, hogy a két halottat nem 
volt miből eltakarítani. A szerencsétlen asz- 
szonynak ekkor jutott eszébe a rendőrök 
egylete, melynek gyarapításához nehány 
tillérrei az ö férje is járult. Emez egylet 
pénztárából azonnal kapott 40 koronát és 
volt miből a végtisztesseget megtenni.

Az egylet negyedik évi fennállása óta, 
különféle címeken 1309 korona összegig gya
korolt segélyezést. A jótékonyságra fordított 
összeg nem nagy ugyan, de egy fillérekből 
összegyűjtött s most már 3500 koronát kitevő 
alap, az egylet fennállásának kockáztatása 
nélkül többet nem áldozhatott.

Az eddig elmondottak után, nem tagad
hatja senki, hogy a rendőri önsegélyző-egy
letnek, rendőri szempontból is, meg van a 
maga hivatása. Ha emez egyletnek hivatása 
van, akkor annak fennállását, hasznos mű
ködését biztosítani okvetlenül szükséges,

A rendőri önsegélyző-egylet támogatását 
legelső sorban városunktól várhatjuk már 
azért is, mert a rendőrség e városért van 
l’gvde városunk képviselőtestülete épen arról 
nevezetes, hogy ott takarékoskodik, ahol 
arra szükség nincs, ahol közhasznú intézmény 
támogatásáról van szó. Következik a társa
dalom. Igen a társadalom, az a társadalom, 
melyre mindenkor hivatkozunk, ha jótékony
s á g  gyakorlásáról van szó. Ez a társadalom 
annyi felöl van igénybe véve, hogy nem 
julliat eszébe a rendőri önsegélyző azon 
egylet, mely hasznos működését dobra ütni 
nem szereti. Vannak pénzintézeteink, vagyo
nos embereink, a kik pénzük nagy összege 
miatt csak azért alkatnak bókén, mert a 
rosszul fizetett rendőrség ott áimatlankodik a 
gazdag ember háza előtt és őrködik, hogy 
a vagyonba kár no essék.

Kitől várhatjuk hát a rendőrség segélyzö- 
egyletének támogatását? Elvárjuk a várostól, 
mert itt takarékoskodni nem szabad. Elvárjuk 
a társadalomtól, mert a rendőrség segélyzó
egylete épen olvan humánus célt szolgál, 
mint bármely más egyesület. Elvárjuk a 
pénzintézetektől, a gazdagok és üzletembe
rektől, mert az ö vagyonuk megőrzése a 
rendőrségnek egyik legfőbb feladata. Mert 
ez igy áll, csekélységnek tartjuk, ha egy 
hónapban egyszer olvashatjuk a lapokból a 
rendőrfőkapitány nyilvános nyugtázását.

Szeretjük megkövetelni, hogy legyen 
értelmes, figyelmes rendőrségünk. Ahol kis, 
vagy nagy mulasztást tapasztalunk a rend
őrség részéről, készok vagyunk a rendőrséget 
ütni, felelősségre vonni. Ha azt tesszük, te
gyünk valamit a rendőrségért is, melyre a 
város gyarapodása és fejlődése mellett min
dig nagyobb a szükségünk. Tegyük ezt kü
lönösen akkor, midőn a rendőrség fejlődése 
zálogaként az önsegélyző-egylet izmosodását 
tekinthetjük.

Üssük, korholjuk a rendőrséget, ha 
megérdemli, de ne tekintsük a város mostoha 
gyermekének különösen akkor, ha a kebe
lében alakult jótékony intézmény támogatá
sáról van szó.

H ÍR E K .
Képviseleti gyűlés volt tegnap délután, 

j melynek egyik főtárgyát a Nyíregyháza— j 
; dombrádi motoros vasút ügyére vonatkozó !
| keresked.-íigyi ministeri rendelet bemutatása ! 
l képezte. Ugyanis a nyomtávolság, a 90 esz- 
j tendö múlva bekövetkező átháramlási jog és 
! több kérdésre terjedt ki a minister leirata, 
i melyet tudomásul vettek, igy a vasút kérdése !
| ismét nagy lépéssel haladt előre. Az árva

pénztári ki nem kölcsönözött összegeknek a 
■ helybeli 3 pénzintézetnél való elhelyezését 
j  elhatározták. Más városok példájára, a pol

gármester részére reprosentalis költségek 
I címén 800 koronát szavaztak meg. A luxus- 
| lóvásár céljára pedig 500 koronát adtak.

Az igazságügyminiszter, Ilrabovszky Aurél J 
helybeli kir. ügyészségi aliigyószt, a székes- , 
fehérvári, Bors János székesfehérvári kir. j 
ügyészségi alügyészt pedig a nyíregyházi j 
kir. ügyészséghez helyezte át.

A főispán, dr. Szentmiklósy Jenő sza- 
kolyi lakost th, .szolgabiróvá nevezte ki és 
a dadai alsó járás szolgabirói hivatalához 
osztotta be.

Névmagyarosítások. Keicht Jenő nyiráb- 
ranyi lakos, vezeték nevét bolügyministeri 
engedély alapján „Hegyesé re változtatta. — 
Klein Ármin paszabi illelőségü, ugyanottani 
lakos pedig vezetéknevét „Kis“-re magyaro- j 
sitotta-

Halálozás. Vettük a következő gyász- 
jelentést : A nyíregyházi alosperesi kerület 
papsága úgy a maga, mint az elhunyt roko- | 
nai nevében fájdalmas szívvel tudatja, hogy 
szeretett kerületbeli paptársuk Voross Antal 
kótaji rém. kath. plébános folyó évi február 

; hó 13-án, életének 38-ik évében, a betegek 
i szentségének ájtatos felvételo után az Urban 
1 elhunyt. Temetése február hó 15-ón, délután 

3 órakor lesz Kótajban. Nyíregyháza, 1904. 
i február hó 14 én. Adj uram örök nyugodal- 
| mát neki! Es az örök világosság fényesked- 

jék neki!
Nekrológ. Molnár Elok, az első magyar 

általános biztositó társaság kárbecslője, ötven
négy éves korában meghalt Borsod-Nyéken. 
Holttestét Gyulaj községbo hozták s itt te
mették el szülei mellé.

Nyilvános nyugtázás. A nyíregyházi ta
karékpénztár egyesület tekintetes Igazgatósága 
a nyíregyházi rendőri önsegélyző egylet 

i pénzalapja javára 50 koronát volt szives 
adományozni. Fogadja nagybecsű támogatá
sáért az egylet nevében ezennel kifejezett 
köszönetemot. Nyíregyháza, 1904. február 18. 
Kertész Bertalan, egyleti igazgató.

A nem okleveles gazdatisztek ügyének 
rendezése. A gazdatisztek jogviszonyainak 
szabályozásáról alkotott törvény 2fl. szakasza 
értelmében kötött birtokokon, a mely föld- l 
adója 3000 koronát meghalad, a gazdatiszti j 
s ennél magasabb állásokra képesítés nél- ! 
kuli egyént alkalmazni nem szabad, csakis a j 
földmivelósügyi minisztérium engedőimével. 
A törvény e rendelkezése ellen a nem-okle
veles gazdatisztek mozgalmat indítottak. A 
„Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos 
Egyesületének" fölterjesztésére Tallián Béla 
földmivelósügyi miniszter elhatározta a kér
dés végleges megoldását és pedig olyképpen, 
hogy megfelelő szakvizsgálat rendszeresítésé
vel a nem-okleveles gazdatiszteknek a gazda
tiszti állások elnyeréséhez szükséges képesítés 
megszerzéséhez módot nyújt.

A kereskeuö ifjak egyletének táncestélye, j
Farsangi mulatságaink krónikájában előkelő ' 
hely illeti meg azt a szép és kedves tánc- ! 
estét, a melyet szombaton, február 13-án a 
nyíregyházi kereskedő ifjak egylete rendezett 
a .Korona" dísztermében. Sok szép asszony 
és leány, díszes közönség gyűlt össze, s hogy 
a hölgyek jól mulattak, arról gondoskodott 
a jókedvű táncos fiatalság. Kilenc órakor i

megjelent a bál védnöknője Kiár Andorné 
úrasszony, kit a rendezőség diszes virág
csokorral fogadott, a zenekar pedig a Rákóczy 
indulóval üdvözölte. A Hál pezsgő vidámság
gal eltartott a reggeli órákig. A kereskedő- 
ií’jak egylete által rendezett táncestélyén
1904. febr. 13-án felülfizettek: Kiár Andor 
34 kor., Rosenthál Gyula 25 kor., Bleuer 
Sámuel, Groák Ödön 14—14 kor., Burger 
Pál, Kiár Samu, Hoffman Mihály 10—10 kor., 
Glück Dezső, N. N., Bálint Sándor 7 — 7 kor., 
Klár Leó 6 kor., Ganzéi József, özv. Wirt- 
schafter Árminná, dr. Gutman Zsigmond 5—5 
kor., Lichtblau Jakab. Schwarcz Izidor, Woisz 
Lipót (Szakoly), dr. Flegmán Sándor, Bleuer 
Jenő, dr. Hoffmann Mór, Ruzsicska András, 
Groák Lajos, Groák Sándor, Ferenczy Miksa
4—4 kor., dr. Schön Viktor, Baruch Arthur, 
Káilay Emii, Flegmán Bertalan, Lefkovics 
Mátyás, Juhász Etele, Kohn Ignácz, ifj. Heufel 
Lajos 3—3 kor.. Stark Éliás, Berger Henrik. 
Csillag Sándor, Fülöp Dezső, dr. Yiránvi 
Dezső, dr. Juhász Sándor. Baruch Ernő, 
Kovács László, Klár Béla, Silberstein Ignácz, 
ifj. Jóba Elek, Silberstein Miklós, özv. Führer 
Zsigmondnó, Wirschafter Ottó, Ferenczy 
József, Hibján Ferencz, Altman Bertalan, dr. 
Proppor Dezső, Szánthó Ignácz, BIau Mór, 
Szilas Mór, Lenhorn Sándor, Leffler Ernő
2—2 kor., Schwarcz Adolf és Schechler 
Aladár 1 — 1 koronát. — Jegyeiket megvál
tották: Rosenfeld Miksa (Budapest), Fried 
Sámuel, Kiár Dávid, Silberstein László’ 
Rosenthál Ferencz, dr. Hoffman Emil, Weisz 
Ferencz (Pazonv), Erényi Sándor (Biri) 
10 — 10 kor., Ungár Lajos, Max John Schiif 
(Becs) 6—6 kor,, Bogár Lajos, Gutman Hen
rik, Eisler Károly, Piringer Jánosné 5—5 kor., 
Schwarcz József, Goldman Sámuel, Ungár 
Béla 4—4 kor., Rosenthál Gábor, Rosner N. 
(Bécs), Meitner Oszkár (Budapest). Rónay 
Jenő, Papp Géza, dr. Csongor Gergely, 
Schwalb Izidor (Budapest), RechnPz N. (Buda
pest), Schreiber N. (Bécs), Briick N. (Bécs),
N. N., Peller Albert (Budapest), Steiner 
József (Bécs), Schwáb Izidor (Bécs), Kovács 
Jakab (Bécs), Bluinberg József, Schleifer N., 
Britz Miksa, Ilirschler Mór, Briill Soma és 
Englander Lajos 3—3 kor.. Freuberger N. 
(Bécs) 2 kor. Benczi Gyula kialkudott dijából 
20 koronát a jótókonycélra való tekintettel 
elengedett.

Álarcos bál, A helybeli izraelita ifjúság, 
a jövő hó 1 én, az ipartestület dísztermében, 
nagy felvonulásokkal, világposta, confetti és 
serpentin csatával, magánjelenetekkel egybe
kötött jótókonycélu, zártkörű álarcos purimi 
bált rendez.

Felolvasás. A helybeli gazdaszövetség 
elnökségének felkérése folytán, a mint már 
a múlt számunkban is közöltük, dr. Proliié 
Vilmos főgymnasiumi tanár ma délután a 
városháza nagy termében, a gazdaközönséget 
közelről érdeklő tárgyról felolvasást tart. 
A szövetség elnöke ez utón is meghívja a 
tagokat, aki a nem szövetségi tagokból 
álló érdeklődőket is szívesen látja vendégül.

Fényes siker. Városunk szülötte Simkó 
Endre tanitóképzö-intózeti tanár, „Szabolcs- 
vármegyo Földrajza* szerzője, a községi pol
gári iskola volt igazgatója elnöklete alatt 
álló „Sopronvármegyei Általános Tanitó- 
Egyesület" gróf S z é c h e n y i  Emil védnök
ségével, J á s z a y Mari, L i n d h Marcella 
stb. művészek, a soproni ev. tanítóképző-in
tézet ének- és zenekara közreműködésével 
egy erkölcsileg és anyagilag páratlan sikerű 
„Müvósz-Estélyt* rendezett, mely a „Tanítók 
Háza* javára 2090 K. 35 fii. tiszta hasznot 
hozott. S i m k ó  E n d r e  elnöknek a taní
tók lelkes s igaz barátjának eme tette szeb
ben beszól minden Domosthenesnél

Megszűnt csőd. A helybeli kir. törvény
szék Katz József ellen nyitott csődöt meg 
szüntette.

A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól, mint hathatós szer tü d ő b eteg ség ek n él, lég ző sze rv ek  h u ru to s  
b a ja in á l ugymi„t idü lt b ro n ch itis , s z a m á rh u ru t égküiö„öse„ láb-
badOZOknál in fluenza  U tán ajáultatik, Emeli az éÍTágynt ás a testsúly t, eltávolítja a
köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy
szertárakba n (Wegenkint 4. — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden Üreg ulauti céggel legyen ellátva.

F. H offtiiim n-L ii R oeh e  & Co vegyészeti gyár liiisc l (Svájcz.)k i
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i
Yjg estély Dalegyletünk által, ni ült ! 

vasárnap rendezett vigestély teljes sikerrel 
végződött. Maga a dalegylet 3 számban lo
pott fel, melyek közül különösen nagy ha
tást ért el a zongora kísérettel előadott: 
„Vígan cimbora!* Nagyon megnyerte a 
közönség tetszését Szűcs Margit urleány, aki 
„Magdoína“-t nagy sikerrel szavalta. Dokupil 
Gyufa, mint állatseregleti kikiáltó rászolgált 
a megérdemlőit tapsokra. A Gally Lajos által 
előadott „Pardon* cimü monológ teljesen 
lekötte és emelkedett hangulatban tartotta 
a közfigyelmet. Kubacska István és Stofi’an 
Lajos, a dr. Pröhlo tanár által szerzett „Po
litikai divatok“-at sikerrel énekelték. A Bacsó 
Béla, Dokupil Gyula, Gally Jenő, Gally Lajos 
által előadott „kótaji elcsapott zenekar* sürü | 
tetszésnyilvánítással találkozott. A többi, itt fel ! 
nem sorolt szereplők szintén jól és úgy oldot j 
ták meg feladataikat, hogy az estély változa- í 
tos műsoráról teljes elismeréssel szólhatunk. 
Végre táncra perdült a fiatalság és Bonczi 
zenekarának játéka mellett vígan tejozte be 
azon vig estélyt, mely 780 korona bevétellel 
végződött.

Mulatság. Miként Kemecséröl értesítenek, 
az általunk is jelzett s az óvoda céljára 
rendezőit mulatság szépen sikerült és 400 
koronát hozott a mondott célra.

Nyilvános köszönet. A nyíregyházi gazda- j 
szövetség által f. hó (3-án a Korona szálloda ; 
nagy termében rendezett tánczmulatsagon 
felülfizetni szívesek voltak: Májerszky Béla 
polgármester 8 kor. 80 fillér, Bencs László 
országgyűlési képviselő 2 kor. 80  ̂ fillér, 
Nóbenmayer és Salamon 5 k. 60 f., Kertész 
Bertalan 2 k. 80 f., Trak Géza 2 k. 80 f., 
Nagy Kálmán 1 k. 80 f., Sándor Mór 1 k. 
80 f., Veres Aladár (Balsáról), Gally Jenő, 
Kovács Tibor, TJngár Béla, dr. Csongor 
Gergely, Nádasy József (kertgazda) Nádasy 
Zsuzsánna, Klein Ernő, Szűcs Gyula, Vores 
Tivadar (Balsáról) és Szekeres János 80—80 ; 
fillért. A tiszta jövedelem 1G4 korona 54 
fillért tesz ki. A legöszintóbb közönetemet 
fejezem ki a felülfizető uraknak, valamint az 
estélyen megjelenteknek, mert a meleg ér
deklődés által előmozdítva látom a szövet
kezet érdekeit és biztatást meritek a jövőre 
nézve. A tekintetes Polgármester urnák, mint 
aki a nyíregyházi gazdaszövetség céljait 
tőle telhetőleg minden, alkalommal és a 
legszívesebben mozdítja elő, hálámat különö
sebben is kifejezem. Kiváló tisztelettel : 
Paulusz Márton, gazdaszövet-sógi elnök.

Kiállítás. Azon helybeli cipészek, akik a | 
cipészmesteri-tanfolyamban részt vettok, múlt 
vasárnap állították ki készítményeiket és 
rajzaikat. A kiállított lábbelik és rajzok, va
lamint az iparukhoz mogkivántató kellékek 
elismerésre méltó haladásról tettek bizony
ságot. A kiállítást Szávay Gyula, a debreceni 
korosk. és iparkamara titkára is megtekintette 
és a tapasztalatról elismeréssel nyilatkozott.

A kurcsolyacsarnok építésének megbe- : 
szólésére kiküldött bizottság elhatározta, hogy j 
50 koronás részjegyeket fog kibocsátani, mo- j 
lyek birtokosai azon kedvezményben fognak I 
részesülni az évenkénti nyeremény felosztó- j 
són kívül, hogy bérletjegyüket 8 koronával j 
olcsóbban válthatják meg. Miután az uj j 
korcsolyacsaruok építése már határozott j 
szükségletté vált, reméljük, hogy a rószje- i 
gyek megvételével sport kedvelő közönségünk 
lehetővé teszi az uj, kényelmes épület léte ! 
sitését, molyhoz a város hozzájárulását is j 
várjuk.

Figyelmeztetés. ■- tavaszi lószomle ha
táridejét a következő sorrendben állapítom ! 
meg: Folyó hó 22-én reggeli 8 órakor koz- ; 
dödölog a város belterületén levő lovak. 
23-án d. o. 8 órától 12-ig: 1, 2, 3, 4, 5, 0, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ik tanyacso
port. 24-én d. e. 8 órától 12-ig a 16, 17 18, 
10, 2U, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30- j

ik tanyacsoport. 25-én d. o. 8 órától 12-ig 
a 81, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45. tanyacsoport. 26 án d. o. 8 
órától 12-ig felső és alsó pázsit, eugos rósz 
és örökös földek. 29 ón Sima pusztai uradal
mak kiszálással, Folyó óv március 1-ón Var- 
julapos, Belegrád és Görögszállási uradalmak 
kiszállással. A lovak szabadon vezotendök 
elő A ki lovait a szemlén bemutatni elmu
lasztja vagy nem minden lovát mutatja be, 
a kiszabandó büntetésen kívül a városi m. 
kir. állatorvos kiszállás mellett a lótulajdo
nosok költségére fogja a vizsgálatot megej
teni. A tavaszi lószemle alól a tartáson levő 
kincstári lovak sem vonhatók ki. A szemle a 
Bundi korcsma udvarán fog meg tartatni. 
Kertész Bertalan, rendőrfőkapitány.

Halál öt forintért. Ha olvassuk a lapok
ból, hogy akadnak olyan, minden emberi 
érzésből kivetkőzött emberek, akik csekély 
összegért lemészárolják embertársaikat, meg- j 
borzadunk és elitéljük a gonosztevőket. Ha \ 
pedig szülők és testvér felnőtt gyermeküket j 
5 forint miatt gyilkolják le, nem találunk 
méltó szavakat, melyekkel az ilyen emberi ; 
alakba öltözött vadakat a közvélemény Ítélő- j 
széke elé állítsuk. Történt ugyanis, hogy j 
Mosolygó György, napkori, katonaviselt ! 
fiatal ember, olyan kedvében volt, hogy'- ha- 
donázása közben egy ablakot beütött. Az 
ablak tulajdonosa kérdőre vonta a könnyü- 
vórü legényt és kijelentette, hogy'- az ablak 
beverós ára 5 forint, különben megteszi fel
jelentését. A pajkos legény'ke nem szerette 
volna, hogy kihágás miatt érzékenyen bün
tessék meg, haladékot kért a fizetésre és 
szüleihez haza sietett. A szülőket szép szóval 
kérte, fizessék ki botlásáért az 5 forintot.
A családban kiütött az 5 forint miatt a háború. 
Apa, anya, testvér ütófára kaptak és a sze
rencsétlen fiatalembert a földre verték. 
Mindez nem volt elég, az ó d e s a n y a  kö
telet vett elő, azt levert fiának nyakára hur
kolta és a vérében fetrengö embert o kötél
nél fogva huzgálták. Részint az iitlcgek- 
részint a kötéllel való fojtogatás következ
tében Mosolygó György meghalt. A szülők 
és a megölt ember testvére, midőn bele
fáradtak a kínzásba, mérlegelni kezdték, hogy 
mogér-e már 5 forintot a pajkosság lehűtése | 
és meglepetve látták, hogy a fiú, a testvér 
kiszenvedott. Ekkor már a törvényre és ■ 
börtönre gondoltak, próbálták a halottat fel
ébreszteni, vedórszámra hordták rá a kút 
vizét, de György, a szerencsétlen áldozat 
nem mozdult. A gyilkosság hire gyorsan | 
torjedt ol és megdöbbentette az egész köz- j 
séget, A megölt embert óriási részvét mól- I 
lett temették el. A szülök és testvér bizo- ! 
nyára elveszik nagyon inegórdemlett bűn- i 
tetősüket. Ez még nem elég, mert ha van j 
parányi lelkiismeretük a lelketlen embereknek 
ennek mardosása fogia őket kisérni ogósz \ 
életükön keresztül azért, mert 5 forint miatt 
egy' életet, saját gyermekük, illetve testvé
rének életét oltották ki.

Vastag tévedéseket követ el a Nyirvidék, 
ha városunk állategészségügyiéről megemlók- 
szik. Hetekkel ezelőtt ugyanis száj, köröm
fájás és sertésvész miatt, a szarvasmarha és 
sertésre zárlat volt elrendelve. Később a száj 
és körömfájás megszűnt, de a sertés vész 
még mindég tartott. Szarvasmarhát lehetett 
ide vásárra hajtani, de sertést, a sortósvósz 
miatt nem. Ekkor a Nyirvidék azt publikálta, 
hogy úgy szarvasmarhát, mint sertést lehet 
felhajtani. A következő heti vásárra a vidékiek 
sok sertést hajtottak az itteni hetivásárra, de 
a sorompónál utjokat állták és felvilágosítot
ták a város emberei, hogy a város vészes 
terület, ha behajtják sertésüket és kézalatt 
eladni képesek nem lesznek, a város terüle
téről ki nem hajthatják sertósoikot. A lap 
téves közleménye által folültotott vidékiok 
jogos zúgolódás mellett szállították vissza

jószágaikat. Most meg a sertesvesz ütött kt 
újabban, tehát sertészárlat lett elrendelve. 
Kapja magát a Nyirvidék és azt írja, hogy 
úgy a sertések, mint a szarvasmarhakra 
zárlat van foganatosítva. E héten .telefonon 
és más utón egy’mást érték a kerdezoskodesek 
a városházán, ahon alig győztek az ér
deklődő helybeli és vidékieket arra nozve 
folvilágositani, hogy igenis van marhavásár. 
Az ilyen híresztelés kárt okoz a varosnak, 
mert a forgalmat csökkenti, de kárt okoz 
azon vidékieknek is, akik jószágokat akarták 
ide hajtani. Rendőrségünk készséggel adja 
me0- hasonló esetekben a felvilágosításokat, 
ennélfogva a Nyirvidék jól tenné, ha ily -n 
fontos közleményekre nézve alaposan és 
előzetesen tájékoztatná magát.

A folyó évi luxus lóvásár előkészítésére 
a vármegyei gazdasági egyesület kebeléből 
kiküldött bizottság megállapította a vásár és 
a vole kapcsolatos lókiállitás programiját. 
Ezek szerint a vásár junius 6-án, hétfőn lesz. 
Előtte való vasárnap kezdődik a lókiállitás, 
amely tehát — két napon át tart. A díja
zásra pályázó lovakat azonban junius 4-én, 
szombaton déli 12 óráig kell előállítani, hogy 
a biráló-bizottság az nap délután működését 
elvégezhesse. A bírálat eredményét vasárnap 
délelőtt 9 órakor hirdetik ki és ugyanakkor 
osztják ki a dijjakat. Vasárnap délelőtt 10 
órakor a hátas lovakat vezetik elő és mu
tatják be ny'ereg alatt a közönségnek; 11 
órakor pedig kocsikorzót rendeznek. Vasár
nap és hétfőn délután lóversenyeket rendez
nek a katonai gyakorlótéren. A kiállításra és 
vásárra a lovakat május lo-ig kell bejelen
teni az egyesület titkári hivatalánál. A belépő 
dij a vásár és kiállítás területére 50 fillér 
lesz. Az istállókba beállítandó lovak után be
jelentési, lüzbiztositási dij, istálló és vásár
helypénz fejében 5 koronát, a korlátok közé 
a szabadba állított lovak után pedig 1 
koronát kell fizetni.

A szentmihályi utca kiszélesítése. A város
háza szögletétől kiinduló szentmihályi utcának 
a gör. kath. templomig terjedő rószu oly' 
szűk, hogy azon a hetivásárra járó közön
ségnek a járás-kelése veszélyesnek mondható. 
Nevezett utcán ugyanis gyalogosan és sze
kérről igen sokan járnak. Szépészeti szem
pontból is kifogásolható az utca mai állapota. 
Az építkezési szakosztály folyó hó 17-én 
tartott ülésében tárgyalás alá vétetett a 
tanács azon indítványa, hogy az utat elzáró 
Krasznay-fólo házból és a rom. kath. egyház 
tulajdonát képező telekből megfelelő terület 
vétessék meg, esetleg sajátíttassuk ki az utca 
kibővítéséhez. A tervezet szerint az utca 10 
öl szélességben állapíttatott meg. A szent
mihályi utca forgalmát a közel jövőben nö
velni fogja az is, hogy az uj róm. kath. 
templom felépítése után a napi piacok a 
városháza-téren szándékoitatnak összpontosít- 
tatni. A tervezett útszélesítés a város pénz
tárát alig fogja igóny'be venni, mert a ki
sajátítás után feumaradó telekrészek értékének 
és a városháza déli oldalán levő boltok bér
összegének emelkedéséből a kisajátítási 
összeg nagy része vissza fog térülni. A szak
osztály elfogadásra ajánlotta az indítványt a 
képviselőtestületnek, mely azt el is fogadta.

A köztenyésztésre szánt és magántulajdont 
képező bikák, kanok és kosok vizsgálatára 
a járási mezőgazdasági bizottság, foly'ó hó 
25-ik napjának délelőtti 8 óráját, a major- 
kertbe tűzte ki. A tulajdonosok ez utón is 
felhivatnak állataik bemutatására.

Felhívás. A 1. év tavaszán erdészeti állam
vizsgát tenni szándékozok figyelmeztetnek, 
hogy a vizsga letételének ongodély'ezéseért a 
fennálló szabályzat értelmében beadandó fo- 
lyamodványokat a szabályszerüleg szükséges 
okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve 
legkésőbb f. évi február hó végéig az erdé
szeti államvizsgáié bizottság elnökéhez (Buda.
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pest, V. kor., Zoltán-u. 16.) bórmentve küld
jék be. Budapesten, 1904. évi febr. hó 13-án- 
Soltz Gyula, elnök.

A gróf Károlyi és gróf Dessewffy terek 
parkirozasa ügyében is tanácskozott a város 
építkezési szakosztálya, folyó hó 17-én. Tu
domásul vették a belügyministerium azon 
rendeletét mely a terek feltöltését, befásitá- 
sát és csatornázását kötelezővé tette. A 
szakosztály azt javasolja a képviseletnek, 
ho<ry a tér, valamint a városnak visszaha
to t t  házhelyek az államvasutak állomásá
nak nyugati oldalán levő városi területről 
töltessenek fel. A Károlyi téren, az EMKE 
kávéház mellett meghagyott és később vala- 
melv városi épület elhelyezésére szánt terü
letnek, ez idő szerint a térhez való csatolá
sát és fásítását ajánlja a szakosztály. A csa
tornáknak a mérnöki terv szerinti létesítése 
mondatott ki. Amennyiben pedig [elsőbb 
helvről jött utasítás elrendelte, hogy a heti 
állatvásárok a város belterületéről külterü
letre helyeztessenek ki; ajánlja a szakosztály, 
ho<ry a széna és szalmavásár a szegényház 
mellé helyeztessék át. Ezen terv szerint a 
széna piac közelebb fog esni az életvásár
hoz és a Dessewffy tér is felszabadul a pi
acnak való használattól. A parkírozás keresz
tül vitelével Ileiu János budapesti mükertószt 
ajánlja megbízni a szakosztály, aki remek 
tervet készített és csatolt ajánlatához. Szük
sége is van Nyíregyháza városnak egy nagy
városias kinézésű sétány létesítésére, mert 
ennek hiányát nap-nap mellet érezzük. Al
kalmasabb helyet nem lehetett volna keresve 
sem találni, mint említett tereket, amelyek a 
díszes vasúti ut két oldalán terülnek el. A 
város a két tér eladott részeiért 64000 kor. 
körüli összeget vett be s igy már csak azért 
sem sajnálhatja a képviselet a terek rendbe- 
hozásáert iizetendő összeget, mert a várme
gye által hozott és a minister által megerő
sített határozat kimondja, hogy a befolyó 
összeget ugv sem szabad más célra fordítani. 
Közegészsegi ügyből kifolyólag is megbecsül
hetetlen a terv, mivel egy pompás üdülő 
helyhez jut a nagyközönség. Voltak olyanok 
akik a Yasuti-ut létesítésekor azt mondták, 
hogy ez az utca a város ékessége, mi ehhez 
csak azt teszszük, hogy ennek az ékesség
nek a Károlyi és Dess’ewtVy terek lesznek a 
bokrétái.

Vakmerő lopás. Werner József helybeli 
lakost keiemetlen meglepetés érte. Távollétte- 
kor ugyanis neje elkövette azon meggondo
latlan tettet, hogy a szomszédba átment és az 
összes ajtókat nyitva hagyta. Oda létté alatt 
még eddig ismeretlen tettes, fényes nappal 
bement a tárva lévő lakásba és egy' záratlan 
szekrényből 1200 korona körüli összeget 
ellopott. Rendőrségünk mindent elkövet a 
tettes kinyomozása végett, de mert a pénz 
nek nincs ismertető jele és a tolvaj nem 
hagyott maga után vissza semmi bűnjelt, 
nagyon nehéz a tettest kideríteni.

Értesítés. Az érdekelteknek tudomására 
hozatik, hogy a telekkönyvi betét szerkesz
tési ügyekre vonatkozólag, a betét szerkesz
tőségnél (városház-palota) köznap 9 órától 
12-ig délelőtt, vasárnap pedig 9 órától 11-ig 
adnak felvilágosítást.

A bérkocsis és taligás ipar kigyakorolása 
tárgyában alkotott szabályrendeletet a város 
képviselőtestülete átalakította. Az újonnan 
megállapított szabályrendeletet az érdekeltek 
a polgármesteri hivatalban tekinthetik meg 
és az ellen, a közszemlére tétel napjától 
számított 15 nap alatt felebbezós adható be.

Az ebadóval hátralékban levőket felszó
lítja a városi hatóság, hogy tartozásaikat 
mielőbb rendezzék, mert ellenesetben végre
hajtás utján fog az rajtuk bevétetni.

Tiszapolgári csendélet. Mint Tiszapolgár- 
ról értesítenek bennünket, ott a református 
és zsidó lakosság ellen lelketlen izgatók (ogy- 
egy lntehagyott) folytonos ellenségeskedést 
szítanak és mindenáron megakarják bontani
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a lakosok közötti jó egyetértést. Noha az 
egri érsek igaz papot nevezett ki oda, ki 
ahol csak alkalma nyílik az emborszeretet 
hirdető krisztusi tanokat terjeszti és híveit 
távol tartani igyekszik a lelketlen izgatók 
félrevezetésétől, boldogult Bányász méltó 
utódjának mutatkozván és érsekének, a fe- 
lekezetet tekintetbe nem vevő omberszerető 
főpapnak, példáját követvén. Tiszapolgáron 
emberemlékezet óta a lakosság között kitűnő 
egyetértés uralkodott. A felvégesi ember 
gyakran leütötte az alvógit, ha az ő korcs
májába tévedt, de megbecsülte az értelmisé
gét, bármelyik felekezethez tartozott. Csak 
utóbbi években, midőn már a lakosság régi 
vezetői részben kihaltak, részben kiküszöböl- 
tettek; kerekedett felül egy pár demagóg. 
Ezek, hogy tehetetlenségüket leplezzék és 
magukat a felszínen megtarthassák, a feleke
zeti" gyűlölet e már kipróbált fegyveréhez 
nyúltak. Bedig ez Polgáron, hol a lakosság
nak alig van földje; kétélű fegyver. Mert 
lesznek aztán olyanok, kik eszébe juttatják 
a népnek, hogy az egri r. kath. káptalannak 
Polgár körül mintegy 90.000 katasztrális 
hold földje van. hol eddig mint kitűnő mun
kások megkeresték mindennapi kenyerüket 
az évnek egy részében — de — csak egy 
részében. Az izgató és butitó röpiratok ter
jesztőire pedig felhívjuk a kir. ügyészség 
figyelmét.

A M Á. V. reformálása Folyó hó 15-ón 
tartott minisztertanács, az államvasutak admi
nisztrációjában eszközlendö reformok dolgá
ban is döntött. Az újítás célja a központi 
igazgatás decentralizációja és az üzletvezető- 
ségek hatáskörének kibővítése, a mi jelen
tékeny megtakarításokkal tog járni. A keres
kedelmi miniszter az adminisztráció egyszerű
sítésénél a porosz mintát vette alapul. Fia 
kisebb lesz az üzembentartás költsége, akkor 
a szállitásdijak lejebb szállítását jogosan 
igényelheti a nagyközönség, a mi a magyar 
kereskedelemre "és iparra kedvezően fog 
hatni.

Megszűnt szájfájás. Nagyhalász. Ven- 
csellö, Rakamaz, Szabolcs és Ibrány közsé
gekben 8 napon belől, ragadós száj- és kö
römfájásban újabb betegülés elő nem fordult 
s ezért alispánunk az elrendelt zárlatot fel
oldotta.

Uj telefon központ. A Budapesti Közlöny
ben. mint hivatalos lapban, a tegnapi nap 
közli a kereskedelemügyi minister, hogy az 
ujfehórtói telefon központ valamint a magán j 
állomások a közforgalomnak átadattak.

Alkalmazást keresők figyelmébe. Thaas 
község jegyzöségéhez egy a jegyzői^ teendők
ben jártas egyén március 1-től felvétetik. 
Javadalma teljes ellátás és 30 korona havi 
fizetés. Bővebb felvilágosítással az ottani 
jegyző szolgál.

A levélgyűjtő-szekrény használata. A bu
dapesti postaigazgatóság arra kéri a közön
séget, hogy a levélgyűjtő-szekrénybe csak 
kisebb alakú, olyan levél- és nyomtatvány- 
küldeményt dobjon be, a mely természetes 
nagyságában a levélgyűjtő szekrény nyílásán 
kényelmesen befér. Ennek a szabálynak a 
meg’ nem tartása zavart és kellemetlenséget 
okoz. Legutóbb is megtörtént, hogy az 
egyik szekrényt egy beszorított nagyterje- 
delmü nyomtatvány annyira eldugaszolta, 
hogy az utána bedobott gyászjelentések mind 
visszamaradtak és a csalad számos  ̂ ismerőse 
és rokona nem értesült a temetésről. A kö
zönség csak a maga érdekében cselekszik, 
ha a postaigazgatóság kérelmét megsziveli 
és a nagyobb küldeményt nem erőlteti a 
levélszekrénybe, hanem valamelyik hivatalba 
küldi. Nálunk is felfór egy kis figyel
meztetés. . , .

Döntvények. A m. királyi közigazgatási 
bíróság 13682—1903. szám alatt kimondta, 
hogy templom papi és harangozói lakás 
építésére szolgáló telkek ajándékozása után 
a szabályszerű teljes illeték fizetendő.

13981 — 1903. szám : Csendháboritás miatt 
folyamatba tett kihágási ügyben benyújtott 
felebbezések bólyegmentesek. — 218—1903. 
szám: Magyarországon lakó osztrák állami 
hivatalnokok az osztrák államkincstárt terhelő 
és a m. kir. adóhivatal részéről havi részle
tekben kifizetett nyugdijaik után IV. oszt. 
kereseti adót tartoznak fizetni még akkor 
is, ha ugyanazon nyugdíj után az osztrák 
állam területen személyes kereseti adóval 
terheltettek is meg. — 16889—1903. szám : 
Illetéknek részletekben leendő fizethetóse 
iránti kérelmek elbírálására a m. kir. köz- 
igazgatási bíróság nem illetékes. — 1154—903. 
szám: A nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok és egyletek az igazgatósági és 
felügyelő-bizottsági tagoknak kifizetett alap- 
szabályszerü jutalékok után járó nyugata
bélyeg illetékek beszolgáltatására nem köte
lezhetők. — 10164—903. szám: Egyéni cégek 
és nyilvános számadásrra nem kötelezett 
vállalatok a náluk alkalmazott egyének ter
hére kiszabott IV. oszt. kereseti adók besze
désére és azoknak az állampénztárba leendő 
beszolgáltatására nem kötelezhetők. — 
13988—903. szám: A kataszteri munkálatok 
során megállapított tiszta jövedelem helyes
ségének és jogalapjának kérdésében hatá
rozni a m. királyi közigazgatási bíróság nem 
illetékes.

„Uránia “ a fóldmivelés és az állattenyész
tés szolgálatában. A tudományt népszerűsítő 
budapesti „Uránia" egyesület elhatározta, 
hogy nem csak az irodalom és művészet 
köréből hanem a földmivelós és az állatte
nyésztés minden ágazatából tart felolvasáso
kat s az ezekre vonatkozó érdekesebb 
mozzanatokat vetítő géppel bemutatja. E 
végből több jelesebb irót felszólított az illető 
ismeretterjesztő felolvasások megírására. Az 
elsőt e szakban dr. Perónyi József tanár 
irta „A gyümölcs művelésről és értékesítésé 
röl“ 66 színes képpel. Az értékes és tanulsá
gos felolvasást a gazdaköröknek, kaszinók
nak és gazdasági egyesületeknek figyelmébe 
ajánljuk. Az „Uránia" egyesület a felolvasást 
valamint a hozzá való képeket, a vetítő
géppel együtt csekély használati díjért az 
illetőknek megküldi, ha levélbeni kérésüket 
Dóri Gyula úrhoz (Budapest VII. Izsó-utca 2. 
szám alá) intézik.

Gazdátlan jószágok. Nyíregyházán 1 dr!> 
felnőtt fehér szőrű, sárga tarkázatu him 
vadászebet-, Rohodon 1 drb 10 hónapos 
barna szőrű üszőt-, Bujon 1 drb koros fekete 
kanca lovat fogtak fel, melyek a folfogási 
helyhatóságaitól vehetők át.

Hasznos vadak agyonverése. A m. kir. 
belügyminiszter 1903. évi 4850. szám alatt, 

í egv hozzá felebbezós folytán jutott ügyből 
j kifolyólag kimondotta, hogy idegen területen 
! hasznos vadat agyonverni tiltva van. Az ily 
| cselekmény a vadászati lörvénybe ütköző 

kihágást képez. A vádlott ugyanis azt vitatta, 
hogy ő az elejtett vadat agyonütötte és 
nem fegyverrel lőtte le, tehát cselekménye 
nem ütközik a vadászati törvénybe.

A külföld magyarjai. Thirring Gusztáv, a 
j  budapesti statisztikai hivatal aligazgatója, a 
; legutóbbi népszámlálás adatai alapján össze

állította a külföldön lakó magyarok kimuta- 
l sát, melyben kerek egymillióra és kétezerre 
i teszi a külföldön élő magyarok számát. Még 
; pedig Ausztriában él 270.751, Németországban 
i 23.639, Boszniában 42.358, Szerbiában 58.796, 

Moldovában 20.000, Romániában 80.000, Egyéb 
balkáni államban 7000, Franciaországban 2Ó68, 
Angolországban 1109, Svájcban 1045, Európa 

! többi részén 1869, az Egyesült-Államokban 
500.000, Brazíliában 12.000, Argentiniában 
5000, Kanadában 3000, a többi amerikai 

1 államban 1000, a többi világrészben 2000.
A belügyminister és az árvaszékek. Kór- 

1 dós merülvén fel az iránt, hogy a várme- 
j gyei és városi árvaszékekhoz beterjesztett 
! gyámpénztári évi számadások az árvaszék

r B á l i  s a i s o n .

E l e g á n s  f é r f i  és  n ő i  d i v a t - c z i k k e k
~~ Pavlovits Imre czégnél. Tessék megnézni a kirakatot. =====
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avagy a tanács teljes ülésében tárgyalandók-e 
vagy pedig ülésen kívül terjesztendök a tör
vényhatóság közgyűlésébe. A belügyminister 
a napokban kiadott leiratában elrendelte, 
hogy ezek a számadások teljes ülésben tár
gyalandók. t

Tüzáiíó színházi díszletek. L i n h a r d  
Vilmos, a budapesti színházak ismert diszlet- 
festóje megkeresést intézett a győri rendőr- 
rendőrkapitánysághoz, melyben ajánlatot tesz 
a gyúlékony színházi diszletvásznaknak tűz
álló festékkel való impregnálására. Azt 
mondja, hogy az általa használt festékkel 
átfestett fa és vászondiszletek egyáltalán 
nem fognak lángot, tüzbo dobva nem égnek 
el és mutatóba küldött is mindjárt egy be
festett darabka papirt és gyufaszálat. A fő
kapitány előterjesztést tett a tanácshoz, 
melyben a díszleteknek ilyen tűzálló festék
kel való átfestését ajánlja. E nagyon is fontos 
és áldásos találmányt a legmelegebben 
ajánljuk rendőrfókapitányságunk figyelmébe!

Betiltott gyógyszer. A földmivelésügyi 
miniszter ma küldött leiratában közli, hogy a 
Somogyi-IIuszár féle állatok emésztését elő
segítő tápporával az eladók mindenféle 
visszaéléseket követtek el, a mennyiben azt 
mindenféle állatbajok gyógyítására alkalma
soknak hirdették és mint ilyet adták el. A 
miniszter ennélfogva a nevezett táppornak 
elárusitását betiltotta.

Az influenza feltűnésekor — körülbelül 
10 év előtt — divatbetegségnek látszott és 
nevettek rajta. Idővel azonban azt a kéretlen 
vendéget alattomos és veszélyesnek kellett 
megismernünk. Veszélyes különösen ama 
utóbajok végett, melyekkel jár. Ezen utóbajok 
legrosszabbika a légutak és légzőszervek 
tartós hurutja, mely gyakran súlyos tüdőbajjá 
fejlődik. Ajánlatos tehát minden hurutnál, 
mely az influenzából fejlődik, oly szert hasz
nálni, mely minden hátrányos következmé
nyeknek elejét veszi. Ilynemű kiváló szer a 
„Sirolin", kellemes izii, jól emészthető és 
jótékony hatású syrup, melynek alapelemei ; 
Thineol és narancshéj-syrup. Ezen kitűnő 
gyúgypraparatum minden hurutnál fényesen 
beválik, mert a legrövidebb idő alatt meg
szünteti s igy nem eléggé ajánható.

A ki kertjét szereti, szép virágokat és 
kitűnő konyhakerti terményeket akar, az fedezze 
magszükségletét Alauthner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereslcedéseben Budapesten, liotten- 
biller-utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 
226 oldalra terjed, kívánatra mindenkinek 
ingyen megküldi. Ezen árjegyzék az általánosan 
ismert, világhírű, kitűnő magvakon kívül még 
a különösen érdekes és meglepő konyhakerti-

ós virágujdonságoknak egész sorozatát is 
tartalmazza.

Mit árusíthat a vegyeskereskedő. Rógente 
| a a vidék nagy részében még ma is a köz

vetítő kereskedelem túlnyomóan az u. n. 
vegyeskereskedők és szatócsok kezében van, 
akik ostornyéltől, suviksztől kezdve egészen 
a cukorig és kószruhákig minden elképzel
hető és elképzelhetetlen árucikkeket szolgál- 

j tatnak ki vevőközönsógüknek. Ezen a 
j hagyományos állapoton, melynek keres- 
! kedőre és fogyasztóra nézve egyaránt meg
vannak úgy az előnyei, mint a hátrányai, 

j egy idő óta az iparhatóságok határozatai 
egyre-másra rést ülnek s mind szükebb és 

! szükebb körre szorítják a vegyeskereskedések 
j és szatócsboltok üzleti forgalmát. A kereske

delmi miniszter most végre elhatározta, hogy 
rendeletileg egész terjedelmében szabályozza 
a vegyeskereskedők es szatócsok üzletkörét 

j s ehhez a kereskedelmi kamarák véleményét 
: kérte ki. Nos hát, nem irigyeljük, a miniszter 

helyzetét, amikor majd o vélemények alapján 
dönteni kell arról, szabad e a vegyeskerke- 

! dönek és szatócsoknak cserépedényeket 
; férfiöltönyöket, vasat és vasárukat stb’árusi- 
i taniok, vagy sem. Mert — mint a Magyar 
j Kereskedők Lapja irja — „qust capita, tót 
i sensus* ahányan vannak kamaráink, annyi

féle tanácscsal szolgainak a kereskedelmi 
miniszternek. Az egyik változatlanul fenn 
akarja tartani az eddigi állapotot ; a másik
nak az a véleménye, hogy amely vegyes
kereskedő az említett árukkal is foglalkozni, 
kivan, az csak külön iparigazolvány mellet 
tehesse j van olyan kamara is, amely a 
külön iparigazolvány váltásának kényszerét 
csak arra az esetre akarja megállapítani, ha 
a vegyeskereskedő a vegyeskereskedés ’ he- ! 
jelentésekor kifejezetten be nem jelenti azt 1 
a szándékát, hogy az említett cikkeket is 
akarja üzletében tartani, végül akadt egy j 
kamara, amely valósággal osztályokba akarta 
sorolni az országnak összes ’ városait és 
községeit aszerint, amint lakik-e bennük az ! 
említett árucikkekkel foglalkozó speciális ! 
kereskedő vagy iparos, vagy sem és ha 1 
igen, kettőnél több-e, avagy kevesebb s ter
mészetesen aszerint más es más intézkedé
seket javasolt. Kiváncsiak lehetünk, hogy a 
kereskedelmi miniszter e sokféle vélemény 
közül, melyikhez fog csatlakozni. Annyi 
bizonyos, hogy ha a miniszter a fogyasztó
közönséget is megszavaztatná, sokkal vilá
gosaid) és egyöntetűbb képet nyerne arról, 
hogy mit szükséges a vegyeskereskedőnek 
és szatócsnak árusítania és mit

C S A R N O K .

Szilánkok.
1. A becsület sok esetben olyan, mint 

őseinknek ócska kardja: rozsdás.
2. Az igazság olyan, mint a kabát: be- 

g ómból ja k .
3. A tisztesség olyan, mint a kalap : 

fe ltesszük.

A „politika*.
Mi foglalkoztatja a világot, 
Keletet úgy, mint nyugatot. 
Észak és dél is csak azt tartja ?

a politika!

A társadalmi életünk,
Oszszes ér in tkezés ii nk,
Létünk minden főbb mozzanata ?

a politika !

A közjóért ha fáradunk,
Vagy bármit is akarunk,
Minden tettünk rugója?

a politika!

A férfiú ha nősül,
A nő, ha férjhez menni készül,
A fő szerepet mi játsza ?

a politika!

Ki nem elég fifikus,
Vagy éppen nem praktikus, 
Annak legnagyobb hiánya ?

a politika !

Éltetőt az életnek.
Bő hasznot az erszénynek, 
Bárkinek mi adhat ma?

a politika !

Hogyha kell valamit elhullgatni, 
Mi képes azt legjobban szolgálni. 
Legyen az Pest, vagy Kisvárda ?

a politika!

De hál1 Isten, hogy léteznek,
Még sok olyan egyének,
Kiknél közömbös még ma !

a politika.
nem.

Nyilttér.*)

Fotigynök kerestetik
egy elsőrangú népszerű ágazatu élet
biztosító társaság által kedvező feltételek 
mellett. Csak megbízható és oly egyének  
vétetnek tekintetbe, a kik üzletszerzési 
és szervezési képességgel bírnak. Szives  
ajánlatok „A. Z. 1000“ jelige alatt Gold- 
berger A. V. hirdetési irodájába Budapest, 

IV. Váczi-utcza 20. sz. küldendők.

XX.XXJXX.XX2XXAX.Xx.X2 vvw-vv w  w  w v vX<>XXXX*V /W vVvVvvv,'

*} E r ivat alatt k üzletiekért nem vállal Szerkesztőség. felelősséget
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a Tisza-Polgári Gazdasági és Kereskedelmi Hitelbank részvénytársaság 
folyo évi marczíus hó 6-án délelőtt 10 órakor Tisza-Polgáron az intézet 
helyiségében tartandó

első évi rendes közgyűlésre.
Tárgysorozat:

1. Közgyűlési elnök választása.
2. Jegyzőkönyv hitelesitósére 2 tagú bizottság választása.
3. Az 1903. évi zárszámadás és mérleg bemutatása.
4. Igazgatóság s felügyelői bizottság jelentésének ‘felolvasása, felmentvénymegadása.
5. Felügyelői bizottsági tagok választása. 
Kelt Tisza-Polgáron, 1904. óv íebruár hó lóén.

Dr. Dékány Lajos, vezérigazgató

XX
V .V i
X*.y-X3§Cwx»w
XX*xX<
XXXX
XXX*w-X?ksisXA
XXX<
X*$XX

xx

xs

A M. KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNOKSÉGE
B U D A P E ST , V . K E R Ü L E T , V Á C ZI-K Ö R U T 32. szá m

njVmlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült uj szerkezetit m
o 1Jizcséplőkészleteket, ipari célokra alkalmas Comnnnnd lnkomobilokat.
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1
,A *“ ‘,0" ,ány-egyetem  klinikája gyógyczélokra elfogadta és használja.

A Kolozsvári (Heinrich. J.) Ásvány- és gyógyszappangyár R. T.
Kiváló g y á r tm á n y a in k  : Ké»ki*trA»>’> Kútrjuiy-, líorax-, Be.»zoc-, Creolin-, Lanolin-, Ichtiol- Fohérkíitrány-, Kénes
nagyobb sikerrel használhatók. * ’ Pe' ’ S* Cy' '* >eutlal8?yennek8zappan a bór mindennemű rendellenességei ellen a leg-

Kulonlegessegunk a Szt-Laszló-szappan  az egyedül tényleg desinficziáló és egyúttal a legideálisabb toilette szappan.
E gyedüli g y á r tó i  fs a T o n d ü u ílib in a k *  a ’k,S'<,):r Z“PP;i"°k" llk’ melyek festóket’ zsirt- olaJat vag7 bárminemű foltot hideg vízben
Kapható: Ligeti K ároly. Blumberg J ó z s e f  il la ts z e r é sz - , dr. Szopkó D ezső. Korányi Imre. Nagy Kálmán g y ó g y sz e r é sz - . E isler Károlv. Kohn lonácz. Jalcahnvits M Hnffmann

; - - - - - - - - - - - - - - —  Adolf kereskedésében , — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Mielőtt nagyobb külföldi tanulmánvutamra mennék, fel
kérem mindazokat, kik engem

épület-terVek
készítésére, vagy más műszaki munkálatokra, mint föld
m érés, parczellázás, igénybe venni óhajtanak, hogy ez 
irányban rövidesen értesíteni szíveskedjenek.

PaVloVits Károly,
épitész-mérnök (Iskola-u. 5.)

Kiváló tisztelettel
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Eladó
nagyobb mennyiségű jó bük
köny takarmány a h.-nánási 
határban levő nék. O láh  
J a k a b  úr „Tedely“ ta
nyáján, értekezhetni

E ngel A dolffa l
H.-Nánáson,

W m iI
Eljegyzési kártyák, esküvői és 
báli meghívók

csinos kiállításban,
bármilyen nyomtatvány pontos 

kivitelben megrendelhető
JÁNOS MOTFOllil

Xyircüyházán -----------

ismeri » «cr»» »o®í*<reM
Heh zatal. Kivitel.

Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai

h e n t e s á r u k
valódi prágai és ^vesztfáliai 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
llees X\ I. Brestelgasse 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve 
^ aSyban. Kicsinyben

Élő sövénynek alkalmas 150 ezer 
darab G l c d i t i a  ezrenkint 8 koronájával 
és 50 ezer darab ültetni való ákác 
ezrenkint 0 koronájával eladó. Megren
delés mig a készlet tart ezrenkint 1 
korona előleg fizetés mellett eszkü-

/olhetü’ Dobos Imre
tiszalöki lakosnál.

14649—003. tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nyíregyházi kir. iszék mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy az ibrányi 
ev. ref. egyház végrehajtatenak Nagy  
Istvánné sz. G égény Erzsébet végre
hajtást szenvedő ellen 150 kor. töke eb
ből 156 kor. 74 fillérnek 1902. évi szept. 
1-től folyó 6%  kamatai 42 kor. 40 fill. 
eddigi és 16 kor. 70 fillérben ezennel 
megállapított jelenlegi és a m ég felme
rülendő költségek behajtása iránt tűivé 
végrehajtási ügyben az ezen kir. tszek  
területén fekvő ibrányi 217. sz. tjkvben 
246. hrsz. a. loglalt és a G égény Er
zsébet és N agy István tulajdonokul be
jegyzett. ház udvar és kertből álló in- 
gatíanság, a becsérték csekélységénél 
fogva az 1881. év i LN. t.-cz. 156. §-a 
értelmében egészen 826 kor. becsérték
ben az 1004. évi február 29-én <1. e. 
10 órakor Ibrány községházánál m eg
tartandó nyilvános árverésen becsáron 
alul is el fog adatni.

Az árverési feltételek következőleg  
állapíttatnak m eg :

1 Kikiáltási ár a fentebb kitett bocsár. 
2. Bánompónz a becsár 10% -a, 
Nyíregyházán, a kir. tszék. tikvi 

hatóságánál 1903. évi decz. 5-én.
Borbély, kir. tszóki biró.

Egy háztartási mérleg

in g y e n .
“~S

Mesésen olcsó árak 
mellett küldöm szét 
tulhalmazott raktárom
ból, világhírű kiválló 
ságukórt általánosan 

kedvelt
mexikói e z ü s t  áruimat,

és pedig :
fi <ir fi „ 8 „ 
12 „ »fi „ 1 * 1 „

Gyógyáruda Drogéria Nyíregyházán,

Ligeti Károly
Iskola-u. o-ik szám gyógyszerész.

b mexikó ezüst asztali kős, 
,, ,, evő villa.
,, ,, evőkanál,

. kávéskanál, 
kiválló dessertkés,

„ ,, dessortvilla.
„ mex. ezüstlevesm. kanál, 
„ tejmerő kanál
w elég. szalon ászt. gyertyató.

46. db. összesen
csak6frt.5ökr.
Minden megrendelő 

ezenkívül jutalomkó- 
pen egy szavatosság 
mellet pontosan mű
ködő 12V-- kiló hord 
kóoessógü háztartási 
mérleget kap teljesen 
díjtalanul. 'A mexikói 
ezüst egy teljesen fo- 
hór fém belül is moly- 
nek tartósságáért és 
kiváló minőségűért 25 
évi jótállást vállalok. 
Szétküldés a pénz olő- 
leges megküldése ese
tén vagy utánvéttel 
történik az európai 

raktárból.
Denker J. központi for
galmi áruháza B.-Pest, 
Hernád utcza 54. sz.

(('inügyvéd) mindenkinek 
hasznos könyv, mert segit 
sédével 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 kepesitő 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 l/a kiló (kb, 50 
darab) kévéssé megsérült 

finom enyhe

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

vagy utánvéttel küldi.

DENKER J.
Hernád utcza 54-ik szám. í

Iparosok üzleti könyve.*
E czimmel has nos könyv 3 

jelent meg. Nem Írott mii, 
hanem 1 rovatozott s kis 
iparosok czóljaiuak meg
felelően felszerelt üzleti 
könyv. A rovatok önmagu
kat magyarázzák s ennél
fogva minden iparos, ha 
nem is tanulta a könyve
lést, általa czélszeriien 

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 4 koronáért.

Denker József
központi forgalmi áruháza 

BUDAPEST,
VII. kér. 11. rná l utcza 54.
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Compagnie des Mines de Transyivanie — Bánya-r.-társaság, Erdély. fj|l AfVörési hirdetmény
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Dorottya-utca 6.

A „Kisvárdai Termény és Szeszraktár Részvénytársaság '
által folyó évi február hó 29-én délután 4 órakor

K i s v á r d á n ,  a tá rsaság helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésére.
A tanácskozás tá rg y a i:

1. Igazgatósági jelentés a vizsgálat tárgyát képezett jövedéki kihágásról 
és annak a társulati tőkék igénybe vétele nélkül való kiegyenlítéséről, valamint 
a vizsgálat és eljárás beszüntetéséről.

2. Igazgatósági jelentés az elbocsátás folytán megüresedett üzletvezetői 
állásnak pályázat utján való betöltéséről.

3. Netáni indítványok.
Kisvárdán, 1904. évi február hó 8-án,

Liptay Béla társ. elnök.

!< B gy íors al; 8' I
imi, helybeli )*<j

M m o s ó - in té z e t  fj
kedvező feltételek  ̂

 ̂mellett e la d ó . )*(
M  Bővebb felvilágosítás a kiadó hi- •  

vatalban. ) ( *
i

keres úri helyen hivatal
nok. Levelek Nyíregyháza 
poste-restante „O11 h o n“ 
jelige alatt küldendők.

NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN

az 1881.
o ---------  ezennel

közhírré teszi, hogy budapesti VII. kér. kir. 
járásbíróság Sp. 1547—3. 1903. számú vég
zése áltál Blum és társa budapesti ezég vég
rehajtató javára Guttmann Vilmos t.-polgári 
lakos ellen, 256 korona 40 üli. töke ennek 
!902. óv deczember hó 7 napjától számí
tandó 5% kamatai és eddig összesen 119 
korona perköltség követelés erejéig elren
delt kelégitési végrehajtás alkalmává?biróilag 
le foglalt és 815 koronára becsült különféle 
házi bútorokból álló ingóságok nyilvános ár
verés utján eladatnak.

Mely árverésnek a t.-löki kir járásbíró
ságnak V. 822—1903. számú kiküldést ren
delő végzése folytán a helyszínén, vagyis 
1 isza-Polgáron alperes lakásán leendő eszköz
lésére 1904. évi február hó 24 ik napjának 
délelőtt fél 12 órája határdöüi kitüzetik és ah
hoz avenni szándékozok ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg.;hogy érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz, 107. §-a 
élteimében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Tiszalökön, 1904. évi febr. hó 8 
napján.

Sssücsy Béla,
_________ kir. bir. végrehajtó.
90.—1904. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi EX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. járás
bíróság 1903. V. 928 és 1312. számú végzése 
által Midrák György nyíregyházi lakos vég
rehajtató javára Csengeni József nyíregyházi 
lakos ellen 499 kor. 50 fii. töke ennek '1902. 
év nov. hó 17. napjától számítandó 5% ka
matai és eddig összesen 144 kor. 21 fill. 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával 1903. évi junius 
26-án alperes lakásán le foglalt és 434 koro
nára becsült bútorok, ló, taliga és sertések-, 
továbbá 1904. január 8-án az u. n. Pap ta
nyán le és felülfoglalt és 2200 koronára be
csült gózcséplö készület, lovak és csikókból 
álló ingóságok az alap és felülfoglaltatók ér
dekeben is nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a ^nyíregyházai kir. 
járásbíróságnak 1903. V. 1312/4. .Cz. kiküldést 
rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis 
Ilonvéd-u. 23. sz, háznál, folytatva az ág. ev. 
eg\ háztól bérelt tanyán leendő eszközlésére 
1904, évi február hó 26-ik napjának dél
előtt 9-, illetve délután 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a vonni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy érintett ingóságok 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.
1n .. Nyíregyházán, 1904. óví feruár hó 
10-ik napján.

Oláh Gjnla. kir. bir. végrehajtó.
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