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SZABOLCS
POLITIKAI LAP.

Választunk !
Irta: Szilánk.

Morajló hullámok örületes táncza ka
varog a magyar társadalomban. Czikkázó 
villámok dörgése reszketteti meg a miaz- 
más légkört s recsegve dűlnek össze a 
kufárok vásári bódéi. 1A közéleti, politikai 
erkölcs rothadó tetemén .meg ott liicán- 
kodnak a felszínre került ocsmányságok, 
az erkölcstelenség szennyes hullámai fel
csapkodnak s ott hömpölyögnek a társa
dalom felszínén, hogy teljesen megmér
gezzék az emberek lelkét, Az igazság fel
szentelt templomában hazug árnitók, ha
szonleső élősdiek, gonosz iudulatu száj
hősök, meghunyászkodó figurák, kábult 
agyú szolgalelkek, hencegő komédiások, 
kitartott cédák csapata üt tanyát s arcát
lan vakmerőséggel űzik gyalázatos mes
terségüket ; semmi sem szent előttük, csu
pán csak önző érdekeik kielégítése lebeg 
szemeik előtt: erkölcs, tisztesség, elv. 
meggyőződés mind csak olyan árucikk 
ami csengő aranyakkal megvásárolható, 
vagy egyéb módon értékesíthető. Az er
kölcsi felfogás minden finomságát elvesz
tette és az emberek egy részében felül
kerekedett az a gondolat, hogy mindezek
nél többet ér az úri mód, a kényelem, a 
külső csillogás béltartalom nélkül, az
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ugorkafára kapaszkodott nagyságokkal 
való parolázás. Egészen természetesnek 
találják, hogy meggyőződésüket suba alá 
rejtsék s lelkiismeretüket holmi aprósá
gokkal becseréljék. Századok bűne, gyá
vasága, árulása, romlottsága, elbizakodott 
gőggel, hánya-veti hencegéssel hordozza 
tejét közöttünk s ami szemét és szenny 
összehalmozódott, mind ott himbálódzik a 
büzhödt örvény forgatagában. Az emberi 
társadalom, a politikai önzetlenség ha
nyatlása és degenerátiója. mind nagyobb 
mérveket ölt, A felvilágosodással csodála
tos képpen ellentétben áll az emberi mél
tóságnak, az öntudatos gondolkodásnak, 
a függetlenségnek és szabadságnak feltűnő 
csökkenése.

Aggódva tekintünk körül közéletünk 
mezején, midőn oly jelenségek tüneteit 
látjuk, melyek aláássák a nemzet becsü
letét s megrontják a közélet erkölcsét. 
Hiszen odáig jutottunk már. — s vájjon 
messze lehet-e a végső stáció?! — s az 
emberek leikébe oly mélyen bevésődött 
már a gondolat, hogyha gazságot látunk, 
a magasba révedeznek szemeink; ha lel
künk igazság után áhítozik, a mélységbe 
kutat tekintetünk: minden ami nemes, 
ami tiszta, mint a drágakő, elmerül; min
den ami gazság, korrupció ficánkolva hány
kolódik a morajló hullámok tetején.

E L Ö F I Z  É T É  S l  Á R A :
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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

T Á R C A.
Husfoldolgozó g yárak .*

— Ir ta : G elléri Mór. —

Föltétlenül érdekes és érdemes azokkal 
a dimenziókkal megismerkedni, melyeket a 
a húsipar Amerikában és elsősorban Chicagó 
fan öltött, ahol ennek az iparnak a közép
pontja van.

A világ hústermelése összesen tizenöt 
millió tonna és ennek harmadrésze jut Ame
rikára, vagyis kétszerannyi, mint amennyi az 
Egyesült Államok szükségletét képezi. Az 
utolsó években az öt legnagyobb marha- és 
sertéspiacon a következő fölhajtás volt: hét 
os fél millió szarvasmarha, 16 millió sertés, 
,<5 és fél millió juh. Nálunk a fölhajtás évi át-
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laga szarvasmarhában négyszázezer, sertésben 
háromszázezer darab. A budapesti marhavásár 
forgalma a maximumot 1891-ben érte el 
Ü06.000 darabbal. A fővárosi közvágóhídon 
levágott marhák évi maximuma eddig 1901- 
ben 393.229 volt.

De nem is akarom a mi viszonyainkat 
az amerikai dimenziókkal összehasonlítani, 
mert nem kívánatos, hogy a mi arányaink 
annyira eltörpüljenek.

De póldaadás kedvéért és a közismere
tek szempontjából ki kell térnem a legna
gyobb amerikai szakbeli iparvállalat ismerte
tésére. Ez az Armour és Társa húsfeldolgo
zótelepe Chicagóban, melynek alaptőkéje 
hnszmiliió dollár, forgalma azonban százszor 
ennyi. Chicagóban idézésem alkalmával ón is 
meglátogattam az új világ e legnagyobb hús
ipari telepét. Előre kell bocsájtanom, hogy 
ennek a cégnek Chicagón kívül Kansas-City- 
ben, South-Omáhában, East-St.-Louisban, Fort- 
Wortban és Sioux-City-ben, vagyis a legna
gyobb állattenyésztő helyek központjain van
nak nagyszabású vágóhidjai. Ezeknek „ter
mését" azonban a chicagói központi gyárte
lep dolgozza föl, melynek dimenzióiról némi 
tógáimat nyújtanak a következő adatok.

A gyártelep földolgoz naponként 5000 
darab sertést, 2000 darab szarvasmarhát,
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E bűnök súlya alatt dőlt meg Izrael, 
úgy dőlt meg a büszke Róma, melyeknek 
oltárain vértől gőzölgő kezekkel czinkos- 
tarsukká hazudták a nyomorult lelkek az> 
igazság örök Istenét!

Ebben a nagy lélekvásárban nem
csak a pénz játsza a szerepet, hanem 
minden ami haszonnal jár: hivatal, állás, 
üzlet, vállalat s a jó Ég tudja mi minden 
szolgáltat csereeszközt a lelkiismeret el- 
némitására, hogy teljesen megmérgezzék 
az országot.

De tovább nem! Itt már kell, hogy 
erejük megtörjön és maguk alátemessék 
azokat, kik bűnös gondolattal, szentségte- 
len kezekkel nyúlnak legszentebb kin
csünkhöz : az alkotmányhoz, a szólássza
badsághoz ! A társadalom fellélegzik s me
leg rokonszenvvel tekint azokra. — hejh, 
de kevesen is vannak! — kik undorral, 
iszonyattal taszítják el a sápot, kik a di
csőségteljes trikkolórból nem csinálnak 
vásári rongyot, kik nyelvüket nem adják 
a hazugság, gazság szolgálatába, tollúkat 
nem aljasitják peczér bunkóvá, hogy azzal 
drága hazánk önállóságának, függetlensé
gének bástyáját, várfalát döngessék!

Tehát válasszunk ? Választunk, de an
nak nem igen fog örülni a Tisza-Perczel- 
Vojnicsok vezetése és szabadelvüség czé- 
gére alatt működő érdekkompánia !

20CM darab juhot. A földolgozás rendkívül 
praktikusan konstruált gépek segélyével töi- 
tónik, melyek például a sertés- vagy marha
anyagot mindjárt osztályozzák. Külön reke
szekbe jön a zsírnak, külön a sonkának, a 
húsnak, a tölteléknek való anyag s igy egy 
sertés két perc alatt oly kitünően van tran- 
csirozva, hogy ezt a munkát három hentes- 
legény egy jó negyedóra alatt sem végezné 
el jobban.

A chicagói telep hajtóerejét 24 fekvő 
kazán mozgatja, melynok mindegyike 375, 
tehát összesen 9000 lóerőt szolgáltat. Ehhez 
hasonló erőt egyetlen egy nagy gyár sem 
vesz igénybe ebben a szakmában.

A földolgozott husanyagot részint kon- 
zerveknek, részint közönséges nyershúsnak 
csomagolják. A telep kellő közepére eveznek 
be a hajók és odavezetett sínpárokon szám
talan waggon várja a rakományt. Ezeknek 
hűtésére a gyár naponkint kétezer tonna je
get termel.

Az istállókat, a marhák ellátására és 
hizlalására szolgáló mintaszerű telepeket nem 
is ismertetem. Csak azt említem föl, hogy a 
telep külön villamos vasutat tart fönn a köz
lekedés és gyors érintkezés biztosítására.

Igen érdekes a telep által előállított 
főbb cikkeknek ismertetése annak jeiemzó-

huzat, gamzé gaas fodrok,
u. m. ruha bevonatok, 
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Az egész ország szánalmas m osol
lyal nézi azt a frivol, undok játékot, me
lyet ezek űznek. Hadd végezzék el dics
telen. kisded játékukat.

Válasszunk, mert igazán nagy szük
ség van arra, hogy ezeket a kábult agyú 
szolgalelkeket, gerinctelen komédiásokat 
kiebrudaljuk az igazság szentegyházából: 
a magyar parlamentből.

Itt az idő, hogy az egészséges köz
szellem levegőjében kifakadjanak a jövő 
fejlődés csirái s nyíljanak a nemzet sza
badságainak, önállóságának, függetlensé
gének, gazdagságának, boldogulásának, egy 
szebb jövőnek szinpompás virágai.

Itt az idő, hogy a társadalom, mely
nek kebeleben a tespedés lekötve tartotta 
a tevékenységet, a rázkódtatásra fellélcg- 
zen, öntudatra ébredjen és ujult erővel 
fogjon hozzá, hogy a közéletet a salaktól 
megtisztítsa és a jövő, nagy, hatalmas 
Magyarország ismét a régi lényben, di
csőségben íog ragyogni, megjelenítve a 
múltat:

„Nyögte Mátyás hős hadát Bécsnek 
büszke vára!u

Tiszaur válaszszunk? — Választunk !

Föloszlatás.*)
— Ir ta : M ándoky Lajos. —

Megtörtént. Egy hatalmas atkotmány- 
biztositék nyugszik romokon.

A királynak föloszlatásra vonatkozó hatal
mát korlátozza az országgyűlés két sarkalatos 
joga: a költségvetési és zárszámadási jog, 
mely minden okoskodást kizár, hisz alig 
van világosabb törvényünk, mint az 1867. 
évi X. törvénycikk. E törvénycikk leghübb 
kifejezője annak, hogy egy alkotmánynak 
csak akkor van magasabb értéke, ha általa 
az egész közületnek döntő funkció jut a 
nemzeti akarat létrehozásában, hogy csak 
azok az alkotmányok becsesek az emberi
ség erkölcsi szabadsága szempontjából, ame
lyekben az egész közület befolyása biz
tosítva van a főhatalomra. íme itt a törvény,

*) Lapunk zárta  u tán  érko/.ett s így sajnálatunk 
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mely rendeli, hogy „oly esetben, amikor 
őfelsége az országgyűlést bármi okból előbb 
feloszlatja, vagy annak ülését előbb el
napolja, vagy berekeszti, mint̂  a befejezett 
számadások beadása és a jövő évi költség
vetésnek előterjesztése a ministerium altat 
teljesítetett s az országgyűlésen e tárgyak 
iránt határozat hozathatott volna, az ország- 
gyűlés még azon év folyamán és pedig oly 
időben hivandó össze, hogy mind a befeje
zett számadás, mind a jövő évi költségvetés 
az évnek végéig országgyülósileg tárgyal- 
tassék."

Ha a törvény kizárja az oly időpontban 
való föloszlathatást, mikor a jövő évi költ
ségvetés letárgyalása alig remélhető, meny
nyivel inkább a költségvetés nélküli álla
potban. Tiltja a föloszlatást, mint óvintézke
dést ez állapot bekövetkezhetóse ellen, 
mennyiben fokozódik e tilalom, mikor ez 
tényleg bekövetkezett, azt a helyzet tiszta 
logikája a legagyafurtabb észnek is világo
san megmagyarázza. De itt már ténynyel 
állunk szemben és amikor a házszabálysórtós 
után bevallották vakmerő cynismussal „az 
egyszer, csak egyszer" való formasértést, 
ma a kormányelnök a törvénynek „jövő év“ 
szóján nyargal és feledi, hogy e „jövő" 
szóra támaszkodva, mely jövő a végtelenség, 
a nemzet számára egy örökké tartó jelent 
teremt, a törvénytelenség mindenkori jele
nét. Az ez elleni tiltakozást a magyar tábor 
fénye, dísze, büszkesége adta meg akkor, 
midőn kijelentette, hogy összetört hitvallásá
nak alapja, megszűnt hite a kiegyezésben.

A múlt minden kültészete, jövőnk min
den álma uj életre ébredt, mikor az egyesü
lés fenséges varázsától átszellemülve láttuk a 
tábort, a férfiak táborát, kik hullatták a csa
lódás keserű könnyét, melynek letörlése után 
a 48-as eszmék megvalósítására tettek szent 
fogadalmat. Ha a kormányelnök az uj „hon- 
mentő" a feloszlatással beakarta igazolni azt, 
hogy mindaz, mit erősségünknek hittünk, 
nem az, hiába várja a felmentő szózatot a 
nemzettől. Az angol példákkal igyekezett 
saját táborát fanatizálni, de arról sohse regélt, 
hogy Anglia véres harcokban, melyekben 
I. Károly kiráv életével, II. Jakab és csa
ládja trónjával lakolt a vakságért, győzött 
meg mindenkit arról, hogy a királyilag szen
tesített törvények egyoldalulag meg nem 
változtathatók. A trónbeszéd a nemzeti 
akarat megnyilvánulását a házszabályokra 
vonatkozólag kéri és itt ismét hiába kere
sem a kormányelnök urban az angolt. Az

angol parlament a királynak a királyi jogai 
gyakorlására nézve tanácsokat adhat, mely 
óvakodás a rossz tanácsoktól és a mikor '» 
nemzet referendum előtt áll, a döntés oly 
kérdés fölött történik, melyet eldönteni a 
képviselői rendszer mellett ninncs joga. A 
parlament kiváltsága a házszabály megalko
tása: bárminő más állami feladatok megol
dásánál elfogadhatni a referendumot, bár 
sokszor meghazudtolta a hozzá nagy remé
nyeket fűzők várakozását, de a házszabály- 
kérdésben soha és itt van a feloszlatás má
sodik baja, céltalansága.

A képviselet hibái miatt nem szabad 
a képviseleti rendszert aláásni. A nemzetisé
gek és a megvásorolt szavazatok afölött 
nem dönthetnek, hogy 40 hű gárdista in
dítványára a vita kizárható legyen-e, vagv 
nem és ha a kormányelnök ur kétségbe
esésében afölött, hogy e nemzetet leigázni 
egykönnyen mégsem lehet a szabadelvüpárt 
kiáltványában a nyílt utasítási rendszert, 
annak erkölcsi súlyát elfogadja, én és a 
nemzet ellenzéke a véleménynyilvánítás, il
letve a választás szabadsága mellett is csak 
föltótolesen. A jelek azonban azt igazolják, 
hogy a választás borzalmas lesz. Az idők 
átka megújult, testvérek állnak egymással 
szemben.

Mesélhetnek ők bármit, a szólászsza- 
badság lesz elkobozva azon szentélytől, ho1 
mindig érintetlen volt és ha az angol pél
dával állnak elő, mondanák legalább a való 
ténválást. Az angol parlament évszázadokon 
keresztül a vitatkozásnak lényeges megszo
rításait nem ismerte s nem volt eszköz mely 
által, a mig valaki szólásra jelentkezett, 
vagy módositványt tenni akart, a vitát be 
zárni lehetet volna. Századokon át nem fo
gadta el a vitának többségi határozattal való 
berekesztését (cloture): az ir-párt zavart, 
fennakadást akart, hallatlan erőszakosságot 
vitt véghez, de nálunk mindez a nemzet ja
vát célozta, ott egy leigázott nemzet siratta 
múltját.

Az ir-kórdés és a mi állapotaink csak 
akkor volnának azonosak, ha többségi elvvel 
kimondatnék beolvadásunk az összbiroda- 
lomba. Ki mondhatja meg a jövőt. Anglia a 
mikor tiszteletreméltó hagyományaival sza
kított, reá bízta parlamenti szólásszabadságát 
az elnök és a ház többségének becsületére, 
az elnök indítványozhatja a vita bezárását 
ott igaz, do a bezárást legalább kétszáz tag
ból álló többségnek kell kívánnia, vagy ha 

' a vita bezárását ellenzők száma 40-nél ki-

séül, hogy ily óriási ipari vállalat mennyire 
földolgozza az anyagnak minden értékes ré
szét és ebből kifolyólag hányféle cikket ké
pes felölelni és állandóan forgalomban tartani.

A fócikk természetesen a nyers marha
hús és sertés hús, melyet nagyrészt vendég
lők számára hűtött waggonokban és hajókon 
a világ minden tája felé óriási mennyiségben 
exportáltatnak nap-nap után.

A sonkát gépekkel igen finoman szele
telik és egész tisztán juttatják csinos dobo
zokba; már a dobozok is étvágyat gerjesz
tenek. A szárított java marhahúst fél és egy- 
fontos adagokban pergamentpapirosba gön
gyölik és úgy csomagolják pléhdobozokba.

A szalonnát mindenféle változatban bo
csátják forgalomba; de a legszebb és a leg
tisztább oldalasból „Shield brand" név alatt 
a legfinomabb minőségű táblaszalonnát készí
tik finom süteményhez.

Az Elginvidóki tehenészetből a vajat 
ez a cég küldi szót világgá, olyan kikészí
tésben, hogy a tropikus vidékekre is friss 
állapotban érkezzék.

Válogatott kolbászokból és hurkákból a 
leggondosabban készített minőségeket küldik 
szót egy fontos pléhdobozokban.

A főtt húsból konzerveket készítenek, 
nemcsak a világ összes hadseregei számára,

hanem háztartási célokra is. A háziasszony, 
a ki nem akar szakácsnét tartani — mert 
ez Amerikában szerfölött drága — a csemege- 
üzletből konzervhust hozat, amelyet pár 
percnyi melegítés után rögtön föl lehet tá
lalni. A konzervhussal élő család étlapja kü
lönben korántsem egyhangú, az Armour cég 
vagy százféle változatban szolgáltatja a kon
zervhust, úgy, hogy a legfinnyásabb Ínyenc 
is biztosíthatja az ételek rendjének a válto
zatosságát.

A konzervhust nem adják szárazon, ha
nem mártásban, amihez a legjobb gyümöl
csöket használják.

A nagyobb amerikai fűszeresek és cse- 
megekéreskedók csak Armour-fóle készítmé
nyekből kótszázfóle kon/.ervótelt tartanak 
állandóan készletben, úgy, hogy a háziasz- 
szonyok heteken át minden nap más-más 
hat-hatfogásos ebédet produkálhatnak.

Az Armour-cég leves-mártás készítéshez 
való húskivonatot is állít elő, melyekből a 
hozzá mellékelt fűszer segítségével igen ol
csón lehet ízletes ételeket készíteni. Áz „Ar
mour extract of beef" vásárlói ingyen meg
kapják a cég szakácskönyvét (Culinary Wrink- 
les), mely útmutatást ad az Armour-fóle hús
kivonatok elkészítésére.

Beteg emberek folyékony állapotban

kapják a húskivonatot és így könnyen emészt 
hetik az erőt adó beefsteak-et.

„Vigorai" név alatt a kávéházakban 
meleg vagy hideg húslót (koncentrált húst) 
kapni, mely a legedzóbb üdítő és tápláló ital.

Vadászoknak, bányászoknak igen jó 
szolgálatot tesz a főzelékkel elkészített hús
kivonat, amely a vadonban, ahol a konyhá
ról szó sem lehet, teljes ebédet képes és ki
bírja az időjárás minden viszontagságát.

A főbb kereskedelmi cikkeken 
azonban különös figyelmet érdemel a cégnek 
a melléktermenyek és állati hulladékok ér
tékesítése körül kifejtett messzemenő tevé
kenysége. Ez az ilyen vállalatok boldogulá
sának egyik titka ás a tömegtermelés rend
kívüli előnye. Mert oly értéket tudnak meg
menteni és gyümölcsözően kikészíteni, me
lyek a kicsinyben való termelésben vagy 
egészen elkallódnak, vagy potom árért ke
rülnek mások által való értékesítés végett 
forgalomba.

Az alábbiakból látjuk különben azt is, 
hogy mi mindenféle iparcikk képezi kiegé
szítő részét a nagy húsiparnak.

Az Armour-fóle ipartelep állati hulladék
ból a legkülönfélébb enyveket állítja elő es

B á li újdonságok
g a s e  ru h a -á t h u z a t o k , p lis s e  f o d r o k , c s ip k é k , a p líc a t ió k , s im a  é s  m in tá z o tt  s e ly m e k . L o u s ie n n e  m é 
t e r je  8 0  k r a j c á r .  Ú jd o n s á g  ! c r e p o  s u b lim e  ! !  T o v á b b á  m ű v ir á g o k , le g y e z ő k , k e z t y ű k , b á li h a r is n y á k

s tb ., n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  :
Kohn Ig n á c z  ü zle té b e n , városház palota.
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sebb, a pártolók számának a százat meg 
ke[i haladnia. Angliát megvédik erkölcsi tör
vényei, de bennünket mindig a rendörál- 
lam, a katona uralom fenyeget.

Szerencsétlenségünk, hogy nincs nem
zeti fővárosunk, mely irányt szabna, hanem 
szolgalelkü, do ez hatványozott kötelességet 
ró a” magyarság oszlopaira és merjük hinni, 
ho^v a kurucok büszkesége minden igaz 
magyart a védők, az ellenzék sorai között 
talál. Adja Isten.

Képviselő jelölés.
Választási törvényünk a képviselő 

jelölésről intézkedik: a választás napján 
délelőtt fél 9 óráig lü  választó ajánlatára 
bálki — a ki különben választható — 
jelöltnek tekintendő, az ajánlat netn uta
sítható vissza.

A törvényben szabályozott jelöléstől 
eltérően, az egyes pártok, a párt egység 
.megóvása érdekében, szabályszerűen egybe
hívott párt gyűlésen előre mégszoktak ál
lapodni a jelölt személyében, ha az vitás, 
mert a volt képviselő ellen alapos kifogás 
lehető, vagy most az nem vállal mandátu
mot s igy a pártnak más képviselő állí
tásáról kell gondoskodni.

Volt képviselőnk ellen kifogás nem 
tehető, s ó hajlandó továbbra is a nyír
egyházi kerületet 48-as függetlenségi 
programmal képviselni, igy a nyíregyházi 
függetlenségi pártban a jelölt személye 
nem lehet vitás és e párt egységnek 
csak árt és határozottan kárára van. ha 
egyesek más jelöltet kívánnak állítani.

Daczára ennek a nyíregyházi függet
lenségi párt elnöke, 1905. év január 7- 
ikere, a többi tisztviselők' meghallgatása 
és hozzá járulása nélkül egybe hívta a 
part végrehajtó bizottságát, azonban a je
len voltak állítása szerint úgy, hogy a 
megválasztott 30 tagon kívül mások is 
lettek behiva, és igy jóllehet e bizottság 
30 tagból áll, tényleg 33 szavazat történt.

E miatt e határozatot a független
ségi párt egészsze kötelezőnek el nem fo

gadhatja. Ettől tartott a most már magát 
jelöltnek tekintő pártelnök is, miért is a 
jelölés kérdését a 291-re kiegészített 
200-as bizottság elé vitte.

A bizottsági határozat előtt ki lett 
küldve 4 párttag annaK megtudására, hogy 
a volt képviselő gyengélkedése daczára 
hajlandó e képviselő lenni. A küldöttség 
szónoka nem kérdést intézett a felkere
sett volt képviselőhöz, hanem arról igye
kezett meggyőzni, hogy ó már öreg és 
beteges s kár volna magát a politikával 
tovább izgatni. De meggyőzni őt erről 
nemcsak hogy nem sikerült, hanem ő ez 
ellen tiltakozott s kijelentette, hogy ó 
igenis elég erősnek érzi magát arra, hogy 
képviselő legyen, s mikor mindenáron 
igyekeztek sarokba szorítani, akkor kije
lentette, hogyha a többség bizalma felé 
fordul a megválasztatását hálás köszönet
tel elfogadja.

Ebből, a pártelnököt mindenáron je 
lölni akarók, kivették s kimagyarázták azt, 
hogy Bencs László már nem igen akar 
képviselő lenni, s magát a 200-as bizott
ság határozatának aláveti. Pedig Bencs 
László ezt ilven formában nem mondta, 
s ez ellen a rósz akaratú magyarázat el
len nyilt levelet intézett a választó pol
gárokhoz, mely szerint ő a neki tulajdo
nított nyilatkozatot nem tette.

Ezek szerint a 200-as bizottság ha
tározata a volt képviselőre nem kötelező, 
de nem kötelező a választó polgárokra 
sem, mert az egyoldalulag. az alelnökök 
és többi tisztviselők mellőzésével s úgy 
azok, mint a Bencs László hü párthívei 
tudta nélkül, czélzatosan úgy lett össze
írva. hogy arra Geduli Henrik és Dr. 
Bartók Jenő az ó híveiket berendelték s 
a meghívókat a volt pártelnök irta alá 
s bocsátotta ki a gyűlésre, a melynek az 
ó jelölése volt feladatává téve. A gyűlés 
előtt a Dr. Meskó László jelölését óhajtó 
Geduli Henrik és Dr. Bartók Jenő papi 
hivatásukkal össze nem férő módon kor
teskedtek a pártfogoljuk érdekében, a

a világ legnagyobb enyvgyárát bírja. Készit 
papirho/., kárpitokhoz, hangszerekhez, bútor
hoz, varrógépekhez, kerékpárokhoz, vasúti 
kocsikhoz, kalapokhoz, cipőkhöz, könyvek
hez, gyufához, bölcsőhöz és koporsóhoz való 
enyvet.

A borjucsontból, külön gyárban, a leg
gondosabban válogatott anyagból a legjobb 
minőségű gelatint késziti, moly teljesen szag
talan és a legegészségesebb alkatrészekből

A csontot, amit már másra nem hasz
nálhatnak, műtrágyázásra használja a cég. 
Az anyagot nagy gözaszalókban szárítják, 
vegyileg kezelik, kombinálják hamuzsirral, 
nitráttal és eladják a farmereknek, akik igy 
a levágott állatok hulladékaival fokozzák a 
szántóföldek és a kaszálók termékenységét, 
á mütrágyakészitö-gyárban albumint is csi
nálnak a pamutkelmo-nyomók, a cserzök, a 
cukorfinomitók részére. Az állatok lábaiból 
enyvet csinálnak, hulladókcsontokból pedig 
haron.íieledelt főznek.

A lábcsontokból kefefogantyukat, kés- 
nyeleket, sakkfigurákat csinálnak. A csontok
ról leszedett zsíranyag az enyv és műtrágya- 
gyártásnál értékesíthető. .A szarvakat magas 
hőfok és magas nyomás alatt meglapitják 
és készítenek belőlük fésűket, kefefödeleket.

gombokat; a szarv-hegyekből szopókák ké
szülnek.

A finoman kikészített fehér patákat Ja
pánba küldik, ahol dísztárgyak készítésére 
használják, a csíkos patákat a gombgyáros
hoz expediálják, a fekete patákat az arany
bányák használják, vagy a kertészeknek ad
ják el műtrágya céljaira.

Az állatok különféle részeiből nagy ér
tékű olajakat sajtolnak.

Az állatok szőrét egy külön telepen 
tisztítják, osztályozzák és eladjak kárpitosok
nak, akik matracok, kocsiülósek, vánkosok 
béléseire használják.

Egy külön gyárban, melyben a villa
mosság és a sűrített levegő adják a hajtó
erőt, mindenféle csiszoló papírt készít a cég.

A vízmentes szalmiákszeszt, mely a hű
tésnél és jéggyártásnál kell, a cég maga 
gyártja kiváló minőségben a maga céljaira 
és árusításra.

Szeszes italok derítéséhez való anyagot 
is készít a cég.

A cég kitűnő vegyészei az állatok mi
rigyeiből és hártyáiból pepszint, thymont, 
thyroidokat, pankratint és más ilyen nagy 
értékű gyógyanyagot állitanak elő.

(Folyt, köv.)

Bencs László rovására. így a párthivek 
nem voltak a gyűlés czéljáról sem kel- 
leg felvilágosítva s a Bencs jelölését óhajtó 
hivek a gyűlésre el sem mentek s arról 
későn, illetve épen nem szereztek tu
domást.

Mindezek kifejezésre lettek juttatva a 
gyűlésen, ennek daczára Dr. Bartók Jenő 
a berendelt híveivel, határozatot akart 
hozatni s minden tiltakozás daczára sza
vazást rendelt s határozatot mondott ki.

E határozat nem lehet kötelező még 
azokra sem, a kik hozták, mert az a Bencs 
László nyilatkozatának helytelen értelme
zése után egyoldalú előkészület mel
lett a Dr. Meskó pártja által lett hozva s 
ott a Bencs, véletlenségból megjelent né
hány hívét szóhoz sem engedték jutni s 
ép oly erőszakkal lett meghozva, mint a 
nov. 18-iki házszabály módosítás és a 
mint nem fogadhatjuk el a nov 18-iki 
határozatot, ép úgy nem szabad elfogad
nunk e határozatot sem, mert igy a tör
vénytelenség, szabálytalanság, az alakom
ban való akna munka győzedelmeskednék. 
E határozat senkire, még az azt megcsi
náló Dr. Bartók Jenőre sem lehet köte
lező, ugyanezért összehívandó a függet
lenségi párt valamelyik alelnök által s 
döntsön a párt maga a jelölség kérdésé
ben, a mi tényleg az egész párt gyűlés
nek a joga s e gyűlés elé a bizottságok 
csak ajánlattal léphetnek, de az eddigi 
szabálytalanul s az érdekelt elnök által 
egybehívott bizottságok határozata még 
ilyen ajánlásnak sem fogadható el. A 200-as 
bizottság határozat képes sem volt mert 
a 291 tagból 155 hiányzott s csak 140 
kényszer szavazása szülte a Dr. Meskót 
jelölő határozatot.

Ezek szerint a vasárnapi gyűlés olyan 
kérdés felett döntött, a mihez joga nincs 
és nem volt egyenlő mérkőzésre szabályo
san egybe hiva, hanem egyoldalulag az 
öszszehivó párt elnök jelölése érdekében 
előkészítve, igy ez nem határozat. Dr. 
Meskó László a pártnak nem jelöltje, csu
pán annak a részben félre vezetett, rész
ben személyi okokból hozzá ragaszkodó 
87 polgárnak, a kik jelölni kívánták, ha
nem igenis jelölt mindaddig mig szabály
szerűen meghívott függetlenségi pártgvü- 
lés mást nem határoz, Bencs László.

_________________________ y-—

A papok és a politika.
Van-e, lótezhetik-e magasztosabb hiva

tás, mint a papi állás ? Mily mély, és meg
hatóan felemelő jelentőséggel bir e két 
szócska: „lelki atyau !

Ezzel szemben állitsuk fel most már 
azt az egy szót, hogy „politika* ; és kisért
sünk meg némi kis összehasonlítást tenni, 
hogy mit engednek meg ezek az embereknek ; 
mindent az utóbbi, és akkor könnyen be fogjuk 
látni, hogy a „politika1* és a „lelki atya‘-i 
állás teljesen összeférhetetlen ! ! ! A politiká
nak - hogy rövid legyek — mindent sza
bad és mindent lehet, mert itt a cél szente
síti az eszközöket. Tehát ez már maga elég 
ok arra, hogy politikát mindenki űzhet csak 
lelki atya nem ! ! !

Nézzük csak a hadsereget, ott annyi 
ezer és ezer derék katonatiszt szolgál, kik-

S iro /tn
A legkiválóbb tanárok  én or- {'ÍÍHqI betegségeknél, légzőszervek  hurutos
vosoktól, m int hathatós szer ©  ©  ,  •  ,  _

bajainál ugyniint idült bronchitis, szam ai hurut & különösen láb-
badozóknál influenza u tán  aján lta tik . Em eli az é! v á g y a t és a te s t s ú ly t ,  eltávolítja a
k iih o a é s t és a k ü p e te t  és m egszünteti az éjjeli i z m d á s t  -  Kellemes szaga és jó  ize m iatt a  gyerm ekek is szeretik. A gyógy
szertá rakban  üvegenkint 4 . -  k o r-é rt kapható. -  Figyeljünk, hogy minden üveg  a la n t i  ceggel legyen ellátva.

F. Hoffmann-Lft Itoclic & Co vegyészeti gyár Bi*el (Svájcz.)



. S Z A B O L C S * 1905. január 14.

nek szivük tele van hazaszeretettel és kik
nek éppen nem mindegy, hogy hogy és mi
ként áll hazájuk sorsa ? De ehhez hozzá- 
szólaniok egyszerűen „tiltva• van, És mi
ért ? ! — Mert a politika pártokat alkot, a 
pártok megalakulása pedig megteremti a 
viszályt, az ellenségeskedést minden vona
lon. Hány jó barátot, hány tisztességes csa
ládot és hány jó rokont tett már a politika 
halálos ellenséggé ?

Az tehát a lelki atya hivatása hogy 
konkolyt hintsen, hogy hivei között a viszályt 
és ellenségeskedést megteremteni teljes ere
jéből igyekezzék? Mennyivel szebb, és a 
lelki atya hivatásának megfelelőbb foglalko
zás volna, ha híveik bel- és családi életével 
foglalkoznának jó papjaink, és a hol rossz 
és megbomlott, vagy erkölcstelen családi 
életet eszlelnek, ott megjelenve, mindent el
követnének, hogy a vallásos, erkölcsös és 
boldog családi élet mielőbb helyre állíttassák.

Mily undort keltő és vissza taszító kép 
az, ha a lelki atyákat kikelve magukból az 
egyik kortes tanyáról a másikra rohanni 
látjuk ? Ott borozgatva, koccintgatva, beszé
deket tartva, megszólal bennük az ömctlen 
felebaráti szeretet? Ott életre ébred bennük 
a testvériség, egyenlőség szent eszméje, de 
csak is azokkal szemben, a kik velük egy 
politikai párton vannak ! Pfuj ! Mennyire meg- 
szentsógteleniti az ily eljárás a .lelki atya* 
mindenek felett álló magasztos hivatását!

Vajha bekövetkezne mihamarabb az az 
idő, hogy papjainknak a politizálástól való 
eltiltása „törvénybe" volna iktatva ép úgy, 
mint a katona tiszteknek.

A városi tisztviselők fizetésé
nek rendezése.

Jól tudjuk t. Szakosztály, hogy jelen 
tervezetünknek sikerét sokan az előálló kü
lönbözetnek szigorú pénzügyi keresztülvihető- 
ségóhez kötik, azonban természetesen s első
sorban azon teltétellel, hogy a kérelem tel- | 
jesitóse által a saját megtorheltetósük már 
eleve s teljesen kizárassék. E város tiszti
karának is oda terjedt tehát minden törek
vése, hogy a fedezet tekintetében positiv 
adatokra támaszkodhassék, s hogy ezáltal a 
város adózóközönsógenek további megter- 
heltetését lehetőleg csökkentse, illetve telje
sen elkerülje.

A jelzett positiv adatok, vagyis a fede
zetül szolgálandó jövedelmeknek számszerű 
megjelölésétől azonban el kellett állanunk 
azért, mert mindannyian át vagyunk hatva a 
fölvetett kérdésnek komoly voltától, s ez a 
tisztikar törekvésének komolyságára s ön
magára nézve megengedhetetlennek tartaná, 
ha az általa talán kevesebb szigorúsággal, 
de teljes jóhiszeműséggel felhozott fedezeti 
források reális voltára akár az idő, akár bár
mely más körülmény reácáfolhatna, avagy 
az az adózó polgárság biztonságát bármi leg
kisebb részben is valamely teltétel be-, vagy 
be nem következésétől tenné függővé.

Ugyanazért célszerűbbnek s úgy elfog
lalt álláspontunkra, mint magára a város ér
dekére nézve megfelelőbbnek tartjuk, ha a 
számszerű adatok megjelölésének mellőzésé
vel csak általánosságban mutatunk reá azon 
jövedelmi forrásokra, amelyek az előálló kü
lönbözet fedezetére alkalmasak s amely fede
zeti alapoknak elfogadhatóságát a t. Szak
osztály, illetve maga a tek. Képviselőtestü
let lesz hivatva legjobb belátása szerint mér
legelni, számszerüségót megállapítani, s mint 
biztos alapot a fedezetre kijelölni.

Ezen elvek szem előtt tartásával s azok
nak a fentebb kifejtettek érdekében való 
körülhatárolásával ilyen alkalmas fedezeti 
alapnak tekinthető azon biztosan várható jö
vedelmi emelkedés, amely a császárszállási

pusztának tanyarendszerré való átalakítása s 
előnyösebb hasznosításából-, a vágatás alá 
kerülő 17*9 kát. hold erdő vágatási jogának 
árverés utján leendő átruházásából, a köve
zet és vásárvámnak egyesítése, illetve ily 
egyesitett haszonbéri kezeléséből remélhető.

De fedezeti alapul jelölhető ki ezeken 
kívül a „Korona“-szállónak 1905. évi novem
ber hó 1-ével s a régi katholikus templom 
lebontása, illetve a piac áthelyezése folytán 
a városházai bolthelyiségeknek kedvezőbb 
bérfizetés mellett történő értékesítéséből ;vár
ható s elmaradhatatlan több jövedelem, va
lamint az eddig minden dij nélkül kiállított, 
ezúttal azonban 2 korona kiállítási díjjal meg
terhelni javasolt bizonyítvány kiállításból vár
ható jövedelem is, mely jövedelem a javas
lat elfogadása esetén kizárólag a fizetésren- 
dezés költségeinek apasztására lenne le
kötendő.

Ezek a jövedelmek természetesen in
kább csak az előállott különbözet apasztására, 
semmint annak teljes mérvben való fedezé
sére szolgálhatnak, ámbár ha az ezek sikere 
tekintetében táplált reméuyek valóra válná
nak, előterjesztett kérelmünk pénzügyi teljesít
hetőségét mi sem gátolná.

Nagyobb fontosságot tulajdonítunk tehát 
mi a város összes adósságai convertiójának, 
amelynek előnyös megoldása már ezidősze- 
rint is elodázhatlan szükséget képez, s amely 
törekvés megvalósulása kérelmünk teljesíté
sének legreálisabb alapját képezné.

Méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy 
ez a tisztikar türelemmel viselné továbbra is 
a megpróbáltatást, s nem fordulna jogos és 
méltányos kérelmének teljesítéséért a tek. 
képviselőtestülethez, ha biztos és elfogad
ható garanciát nyernénk az illetékes ténye
zőktől arra, hogy a városi törvény az ez 
óv folyamán életbe lép. Arról is méltóztas- 
sanak meggyőződve lenni, hogy ez a tiszti
kar ok nélkül nem tenné ki magát a várható, 
már előre is bejelentett olyan jeleneteknek, 
amelyek ugyan a tisztikar erkölcsi épségét 
nem sérthetik, de a melyeknek eltűrése 
Krisztusi önmegtartóztatást feltételez. Ha azon
ban a tervezett városi törvény megalkotása 
valóra válik, ha a városok javára lekötni 
szándékolt fogyasztási adónemek tényleg át
engedtetnek, akkor azzal a becsületes meg
nyugvással leszünk gazdagabbak, hogy a mi 
érdekeink megvalósítása a város érdekébe 
nem ütközik.

Ha figyelembe vesszük még ezeken kí
vül t. Szakosztály azt, hogy a megterhelte- 
tós alól maga a tisztikar sem kívánja kivonni 
magát, hanem ellenkezőleg mi is készek va
gyunk a cél elérése érdekében biztosított s 
összességében szintén jelentékeny mellék- 
jövedelmeinket lekötni, s azt áldozatul hozni, 
— ha nem zárkózunk el mereven annak 
vizsgálatától, hogy ez a törekvés minden 
tulságtól, minden egyéni gyarlóságtól mentes, 
hogy az előterjesztett kérelmünk teljesítése 
nem egyesek, de egy igen tekintélyes számú 
tisztviselői testület türhetlen anyagi és er
kölcsi helyzetén, s azoknak családjain vau 
hivatva segíteni, s főleg ha szivünknek igaz 
dobbanása a város érdekében a cselekvésre 
késztet: — akkor az áldozat nagysága an
nak erkölcsi hasznával szembeállítva komoly 
számításba nem jöhet, s kérelmünk rideg el
utasításra nem találhat.

Ezekben kívántuk t. Szakosztály indo
kainkat előterjeszteni. — Most önökön a sor, 
hogy minden melióktekintotek mellőzésével — 
az esélyek mérlegelése után igaz meggyőző
désüknek érvényt szerezzenek.

Es mi bizalommal tesszük le t. Szak
osztály az önök kezébe sorsunkat. Bizalom
mal várjuk az eredményt, amely más nem 
lehet, mint a mit a város érdeke kényszerí
tő ig  sürget. De nehogy előterjesztett kérel
münk könyörgésnek látszék. — Annak elbí
rálásánál ne a személyi tekintetek vezesse

nek, hanem magának a tárgynak eltagadha- 
tatlan nagy fontossága. S a milyen igaz meg
győződésünk, hogy kérelmünk előterjesztése 
által első sorban nem a magunk, de városunk 
érdekét kívántuk szolgálui: — olyan igazsá
gos legyen az önök ítélete is !

Nyíregyháza város tisztikarának és 
alkalmazottainak nevében 

Májerszky Béla
polgármester.

Az órák országos szabályozása.*)
— Irta  : Siposs Á rpád . —

A „Szabolcs politikai lap“-ban általam 
felvetett azon eszmét, hogy az órák orszá
gosan szabályoztassanak, mindenütt a legna
gyobb helyesléssel fogadták, mégpedig nem
csak a szakemberek, hanem a laikusok is. 
Módszeremmel pedig értesülésem szerint a 
kereskedelemügyi minisztérium műszaki osz
tálya is foglalkozik már. Jeleztem azonban a 
„Szabolcsában, hogy a technikai részt kime
rítően azért nem ismertettem ott, mert a lap 
nem műszaki és olvasóinak csak kis százalé
kát képezik a szakértők.

A „Technológiai Lapok* szerkesztősé
gének szives felszólítása folytán e helyen 
azonban a műszaki részt szándékozom, még
pedig lehetőleg tárgyilagosan ismertetni es 
nagyon szívesen venném, ha találmányomról 
őszinte véleményüket nyilvánítanák a szak
értők.

A mai korban az embereknek csaknem 
minden lépése az óra járásához igazodik. 
Alig van cselekedet, mely időhöz ne volna 
kötve, avagy annak az ahoz való kötése ne 
volna kívánatos. A hivatalos idézések mind 
órára szólanak. A vonatok percnyi pontos
sággal indíttatnak, A postai es távirdai kül
deményeknek a felvétele is időhöz van kötve. 
Nagyon sokszor megesik, hogy a pályázók 
kérvényeik, vagy árlejtési ajánlataik beadá
sával az órájuk rosszul járása következtében 
késnek el. De nemcsak a hivatalos dolgokból, 
hanem a társadalmi érintkezésből kifolyólag 
is rendkívül fontos az órák egyöntetű járása. 
Az összejövetelek ideje itt is pontos időre van 
kitűzve. Világos azonban, hogy csakis az 
esetben van értelme az idő kitűzésének, ha 
a meghívónak és az összes meghívottaknak 
egyformán jár az órája. Ennek biztosítása 
céljából szükséges, hogy az egy városban 
levő összes magánórák egy nyilvános óra
műhöz, tegyük fel egy toronyórához igazit- 
tassanak. Nagyon fontos tehát az, hogy a 
nyilvános órák a legnagyobb pontossággal 
járjanak, mivel ha ezek rosszul járnak, ak
kor a magánórák is mind össze-vissza mu
tatnak.

A mai nehéz megélhetési viszonyok 
megkövetelik, hogy az emberek minél na
gyobb részét töltsék idejüknek hasznos mun
kálkodásban, ami csak az esetben lehetséges, 
ha pontos időben jelennek meg a szükséges 
dolgok végzési helyén, ott gyorsan végeznek 
és tovább mennek más teendők ellátása vé
gett. A mai kor emberei tehát nem tölthetik 
idejüket hasznositatlanul és ennek folytán 
percnyi pontossággal törekednek a rneghi- 
vási helyen megjelenni, ugyde ez a vélt 
pontosság sokszor az elkésést eredményezi 
az órák egyenlőtlen járása folytán.

A közlekedési eszközök folytonos javí
tása következtében a városok idegen for
galma is egyre növekedik. A vonatok gyors
járása és a táviró fejlesztése következtében 
ma már alig érezzük az egyes városok kö
zötti távolságot. A helyközi telefonhálózat 
kiépítésével pedig végleg megszűnt a tér
beli távolság és a messze vidéken levőkkel

*) A „Technológiai Lapok “-bői a  szerkesztőség es 
a  szerző engedelm ével vé te te tt át.

• • •
legdivatosabb báli újdo nsá gok u. m. a legújabb gase ruha áthuzatok, csipkék, szalagok, plisse fodrok  

, m inden sze le sse gbe n9 sima selymek minden színben, virágok nagy választókban.
Báli keztyuk es harisnyakban nagy raktár. Ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők legújabb kivitelben és a legolcsóbb
szabott arak  meHett kaphatók ______  GOLDSTEIN J. SÁNDOR férfi-, női divat és rövidáru üzletében 
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szóbelileg és úgy érintkezünk, mintha azok 
közvetlen közelünkben volnának.

Ilyen körülmények között nem lehet ma 
már megelégedni az egy városban levő órák 
e^yüttjáratásával, hanem elsőrendű érdeket 
kepez az egész országban levő nyilvános 
óráknak és ezek révén a magán óráknak a 
pontos járatása. Az interurbán távbeszélő 
használatánál pl. rendkívül fontos, hogy a 
különböző városban levő felek órái perc
nyi pontossággal egyformán járjanak, külö
nösen akkor, ha a hívottnak nincs telefon- 
berendezése és a nyilvános állomáson kell 
neki az előre meghatározott időben megje
lenni. Ha csak egyetlen egy percet is ké
sik, a beszélgetés kezdetét nem veheti és a 
kapcsolás szétválasztása mellett, a befizetett 
összeg nagyrésze elvesz.

Az egy városban való órak ogyiittjara- 
tása is a mai rendszer mellett lehetetlennek 
mondható, mivel a toronyórák az időjá
rás viszontagságainak ki vannak téve és 
a leggondosabb szerkezet és kezelés mellett 
is megbízhatatlanok. Ha például az olaj meg- ; 
sűrűsödése, vagy más okúéi kifolyólag min- j 
dennap csak egy percet siet, vagy késik a 
nyilvános éra, akkor két hót múlva már egy 
negyed órányi lesz a hely ősidétől az eltérés. 
Szükséges ennek következtében, hegy rnin- 
den 24 órában egy megbízható időjelzővel 
hasonlittassanuk a ny'ilvános órák össze és 
azok eltérései naponta mogszüntettessenek. 
Nincs azonban ma a vidéki városokban 
olyan pontos os feltétlenül megbízható idő
jelző, amelyhez a nyilvános órák igazíthatok 
volnának és a legtöbb helyen az órakezelő 
csak akkor veszi észre a hibás mutatást, 
amikor a különbözet már igen nagy, mely 
egy negyed órát, sőt ennél is többet tehet 
ki. A nap járásához igazítják vidéken az 
órákat, ami műszerek és szakismeret nélkül, 
puszta szemlélésből meg nem Ítélhető és a 
legnagyobb szélsőségekre vezet. Ilyen körül
mények mollett azután gyakori az olyan 
eset is, hogy amikor valaki zsebóráját egyik 
nap a toronyórához igazítja, másik nap egy 
negyed óra külömbözetet észlelhet a kelté 
között, mivel a toronyórát időközben igazí
tották. Amikor az egy városbeli órák össze- 
szabályozása is ily nehéz, gondolni sem le
het rendszerem nélkül arra, hogy az ország 
távoli vidékein levő nyilvános- és magán
órák egyformán járassanak, pedig ez ma 
már égető szükséget képez, mivel az inter- 
urbán telefon használata és a folyton foko
zódó idegenforgalom egyre jobban követeli 
azt meg. A más városbelieknek a zsebórája 
ugyanis a lakhelyük nyilvános órája szerint 
Jár, a mi a tartózkodási hely toronyórájának 
mutatásától nagy mértékben térhet el. Na
gyon sok kellemetlenség és kár származik 
*twl, amit a kereskedelmi utazóügynökök 
tudnának legjobban megmondani.

Bonyolultabbá teszi a helyzetet az, 
h°gy a postahivatalok és a vasúti állomások 
0rái nem igazodnak a toronyórákhoz, hanem 
,lzok a fővárosból adott órajel szerint szabá- 
;>oztatnak, A legtöbb városban tehát kéttéló 
.számítás van, mégpedig a pontos vasúti 
09 a város nyilvános órája szerinti, amely a 
,lagyközönsóg méltó bosszúságára, hol előtte, 
0 u^na jár az előbbinek.

Nyíregyháza város tanácsa úgy vélte a 
tűrhetetlen állapotot rondozhetni. hogy a 
városi órást utasította a toronyórákmik a 
vasúti órák szerinti járatására. De hogy tud
jon ennek az utasításnak eleget tenni az 
órás, amikor lakóhelyemen, a toronyórától a 
vasúti állomás háromnegyed óra járásnyira 
a postahivatal pedig csak nem egy félóra 
járásnyira van. (oda, vissza számítva.) A vas
útnak használatbavételekor már rá jöttek a 
vozotö férfiak arra, hogy a szerencsétlensé
geket csak úgy kerülhetik el, ha a szétszórt 
állomásokon és őrházakban lévő órák perc
nyi pontossággal egyformán járnak. A ha
rangmüvek tohát pont délben mindenütt 
12-szor ütnek le és kötelezve van minden 
vasúti és postahivatal a szolgátati órát úgy 
igazítani, hogy az e l s ő  ütés ideje másod- 
percnyi pontossággal egyezzen az éra dél- 
jelzésével. Ezen egyszerű és mégis a legna
gyobb pontossággal működő rendszer bizto
sítja azt, hogy a hazánkban lévő összes vasúti 
és postai hivatalokban percnyi pontossággal 
járnak együtt az órák.

Az elmondottak után akaratlanul rá jön 
az ember arra, hogy ha a vasúti üzemnél 
ilyen kitünően bevált a harangjel segélyével 

j való óraszabályozás, akkor a torony óra el
lenőrzésénél is igénybe lehet azt venni. Az 
első pillanatban célra vezetőnek is látszik az 
olyan kivitel, melynél a harangvezetók az 
állomás épületéből a város központjában el
helyezett városi harangmübe, onnan vissza 
az állomásra, majd az őrházi harangmüveken 
át a szomszédos vasúti állomásra vezettetik.

De az alapos vizsgálat után rájövünk 
arra, hogy ez a gyakorlatban kivihetetlen, 
még pedig azért, mert a vasút bolügyeire 
(vonatok indítása stb.) vonatkozó jelzések 
mind leadatnának a városi harapgmü által is 
s ozonfelül a városi harangmii vezetékének 
megsérülése esetén az őrházi harangmüvek 
is felmondanák a szolgálatot, mely óriási 
szerencsétlenségeknek lehetne az okozója.

Az ón rendszeremnél a városi és őrházi 
harangmüvek egymástól teljesen függetlenek 
és akár vezeték szakadás, akár levezetés 
történjék bármelyik vezetókágon, az a má
sik ág óramüveire nem hat zavarólag, köny- 
nyebb megérthetós végett vázlatrajzban mu
tatom be a kivitelt és jelzem, hogy az uj 
részek O-val vannak megkülömböztetve, mig 
a többiek a mai harangmüveknól is meg van
nak. (I. az ábrát.)

A vasúti harangvezetóken ma is állandó 
áram kering, mely s) vonaltelep -f- sarkából 
indul ki és az 1-es billentyű tengelyén, ’-val 
jelzett hátsó peckón, 2 ős, 3-as billentyűkön, 
a) jelfogón, az állomási és őrházi harangmü
veken át záródik és 4-es billentyűn, b) jel
fogón, az állomási harangmüven át a másik 
állomás t) földvezetókón a földbe megy. 
Amidőn a déli órajelet akarja leadni A) vasúti 
állomás tisztviselője, az 1-es billentyű gomb
ját nyomja lo, minek folytán ’ pockon át az 
áram megszakad, tehát az I., II., III. és IV, 
harangmüvek delejessógo megszűnik és a 
rugók a féket megemelik, minek folytán a 
harangmüvek leütnek. S) vonaltelep árama 
ilyenkor az 1-es billentyű "-vei jelzett peckón 
át a városi vezetékbe, onnan V-ös harang
mübe és r) löldvezetókbe jut.

Az elektromágnesben keringő áram a 
lágyvasat delejessé teszi, mely a féket ma- 
gáhaz vonza és ennek következtében a ha- 
rangmü leüt. A déli jelt tehát az I-es, II-ős, 
111-as, IV-es és V-ös harangmüvek egyidejűleg 
adják le. A városi órakezelő tehát az V-ös 
harangmü közelében levő toronyórát a jelzés 
alapján a legnagyobb pontossággal igazít
hatja be.

Amikor az örököt vonatinditásra akarja 
A) állomás figyelmeztetni, 2-ős billentyűt 
nyomja le, minek folytán az őrházi harang
müvek árama megszakad és I., II„ III. és iV. 
harangmüvek leütnek ; azonban az V-ös nem 
ad jelt, mivel áram nem jut a csóvéjóbe. A 
harangvezetékekre rendszerint távirógép is 
van csatolva, minek működtetése a 3-as bil
lentyű segélyével történik. Ennek lenyoma- 
tásakor ugyanis az áram megszakad, azonban 
y) ellenálláson annyi áram mégis áthalad, 
amennyi szükséges az állomási és őrházi ha
rangmüvek fékjeinek fogvatartására. Az a) és 
b) jelfogóknak a feszítő rugói sokkal erőseb
bek, mint a harangmüveké és ezek fékjét a 
gyengült áram nem tudja oly erővel vonzani, 
hogy a rugók túlsúlyra ne jussanak. A jel
fogók tehát a helyi telepeket zárják, melyek 
az Írógépeket hozzák működésbe. Világos az 
elmondottakból, hogy az időjelzés, az őrházi 
harangjelzós és a távirás rendszeremnél nem 
zavarja egymást. A városi és a vonalmenti 
vezeték egymástól teljesen független. A vá
rosbeli órajelzós nem ró terhet a vasúti sze
mélyzetre, mivel ugyanazzal a mozdulattal 
adja azt meg, amelylyel az örházaknak jelzi 
a delet.

Felemlítem végül még azt is, hogy a 
városok készséggel vállalják a berendezés 
költségeinek viselését. Rendszerem alkalma
zása folytán pedig a nagyközönség tömér
dek kártól és bosszúságtól, a postahivatalok 
és vasúti állomások pedig sok zaklatástól 
menekülnének meg. Meg vagyok győződve, 
hogy a ministerium felismeri eszmém nagy 
horderejót és a gyakorlatba vételt már csak 
azért is lehetőve fogja tenni, mivel az ál
lamra a berendezés költséget nem ró és a 
vasúti alkalmazottakra nézve pedig terhet 
egyáltalában véve nem képez. A toronyóra 
kezelője ugyanis a városi harangmü felhú
zását szinten magára vállalja, melyet csak 
hetenkint egyszer kell teljesítenie, mivel na
ponta csak egyszer ad jelt a mü.

A vázolt rendszertől eltórőleg a helyi 
viszonyok által kívánt módosításokkal is le- 
hot a tervezetet összeállítani, mely kivitel 
azonban a fővonásokban a most ismertettél 
egyezik meg.

Levél a Szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztőség!

Nagyon kérem, hogy szíveskedjék közzé
tenni az alábbi Felhívást szóról-szóra úgy a 
mint következik. Maradtam hazafias üdvöz
lettel.

Nyíregyházán 1905. január 13.
Dr. Bartók Jenő

a függ-, párt alelnöke.

A nyíregyházi kerület Tisztelt választó 
polgáraihoz!

Igen tisztelt választó polgártársaim !
Veszélyben a nemzet alkotmánya, a ma

gyar képviselők szólásszabadsága.
Veszélyben az 1848-iki dicső időknek 

minden alkotása!
A mai kormány kijátsza jogainkat, meg

szegi törvényeinket, lábbal tapodja szabad
ságunkat.

Magyar nép, ezt nem tűrheted!
Kezedben a nemzet sorsa, a Ti es gyer

mekeitek jövője.
Mentsétek ezt meg bátor szavatokkal, 

erős elhatározással, lelkes kitartással, s küld
jétek fel olyan férfiút, a ki nem hajlong a 
hatalom előtt, de erősen küzd igazságunk mellett.

Dr. MESKÓ LÁSZLÓT, volt országgyűlési 
képviselő társunkat pártunk nagy képességű 
jeles tagját, a függetlenségi eszme, régi har- 
ezosát a legmelegebben ajánlja nektek haza
fias szeretettel az országos függetlenségi és 
48-as és a szövetkezett ellenzék vezérlő bi
zottsága.

Minden ellenzéki ember, minden hazafi, 
bármely ellenzéki párthoz tartozzék is, igaz
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lelkesedéssel csoportosuljon Dr. Mcslcó László 
neve alatt a független és szabad Magyaror
szág zászlójához !

Magyar Nép ! Ennok a zászlónak győ
zőimé, a Te dicsőséged leond !

Éljen dr. Meskó László! !
Kossuth Ferencz

az országon függetlenségi és 48-as párt 
s a szövetkezett ellenzék vezérlő bizottságának 

elnöke.

Nyilatkozat.
A Lenes László úr által aláirt „Nyilt- 

lovólben“ foglalt amaz állítással szemben, 
hogy „megkórdeztetéso után nyilatkozatai 
erőszakosan félremagyaráztattak," tartozó kö
telességünknek ismerjük kinyilatkoztatni, hogy 
a függ. és 48-as párt végrehajtó bizottsága 
alólirt egyénoket hivatalosan kiküldötte az 
ó megkérdezése tárgyában, kik is Bencs 
László urnái megjelenvén, azt az ö nyilatko
zatát vettük, hogy a „jolölfetóst a maga ré
széről elfogadja, a párt többségének azonban 
magát aláveti," Ilyen értelemben tettünk az
tán jelentéseket és egyebet ma sem mon
dunk. Mi nem magyaráztunk, mi a szavakat 
egyszerűen tolmácsoltuk.

Nyíregyháza, 1905 január 13.
Somogyi Gyula, 
Barzó Mihály, 
Geduly Henrik, 
Bartók Jenő.

HÍREK.
Megyegyülés. SzabolosTtinnegyc tör- ; 

vény hatósága e hó 1 1-én gyűlést tartott, 
amidőn a képviselőválasztással kapcsola- ' 
tos királyi leiratot hódoló tisztelettel vették j 
tudomásul. A megjelentek kifejezést adtak 
azonban azon nézetüknek, hogy a ház 
felosztást helytelennek tartják, azonban a 
képviselőválasztás megtartását elhatározták.

Képviseleti gyüiés volt e hó 9 én, ami
dőn az országgyűlés feloszlatását és az uj 
képviselő háznak jövő hó 15-éro való össze
hívására vonatkozó királyi leiratot vették tu
domásul. Egyidejűleg utasította a központi 
választmányt a választási teendőknek meg
tételére.

A képviselet a következő határozatot 
hozta:

„Ámbár a képviselőtestület hazafias aggo
dalommal és fájó érzéssel látja, hogg az ország
gyűlés berekesztésénél az 18(17. X. törvénycikkben 
lefektetett idapelvek, ezek célja és szelleme figyel
m e m  kivid hagyattak, — mimlazáltul, nehogy a  
nyíregyházai választókerület, ily súlyos viszo
nyok közölt, a: egybehívott országgyűlésen kép
viselet nélkül maradjon ; a királyi leiratot hó
doló tisztelettel tudomásai veszi s a megfelelő 
intézkedések megtételé végett a középponti vá- 
lasztmán;)n ik ktudja.'1

Közgyűlés. A nyíregyházi függetlenségi 
és 48 as párt 1905 évi január hó 15 én va
sárnap délelőtt fél 11 órakor a Korona-szálló 
nagytermében közgyűlést tart, melyre úgy a 
párt, mint a velünk szövetségben álló ellen
zéki pártok tagjai tisztelettel meghivatnak. 
Tárgy: Dr. Meskó László úrnak, mint a párt 
jelöltjének meghívása, a ki programúi beszé
dét ez alkalommal fogja megtartani. Nyíregy
háza, 1905 évi január hó 10-ón. Orsovszky 
Gyula párt jegyző, Dr. Bartók Jenó a párt 
alelnöke.

A vármegye középponti választmánya a
választást e hónap 26-ára tűzte ki. Választási 
elnökök a nyírbátori kerületben Póchy Gyula, 
a kisvárdaiban Okolicsányi Menyhért, a nagy- 
kállóiban Berethóy János, a bogdányiban 
Szaláncy Bertalan, a tiszalökibon Liptay Jonő.

Kitüntetés. Somogyi Gyula kit*, köz
jegyzőt Őfelsége királyi tanácsossággal 
tüntette ki. Ezen régvárt és megérdemelt 
kitüntetésből kifolyólag városunk és in?- | 
gyénk vezérférfíai melegen gratuláltak a ; 
kitüntettetnek mi által kifejezést adtak 
azon körülménynek, hogy a kitüntetés
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közbeesülésben álló és arra érdemes fér
fiút ért. Mi is szívesen gratulálunk.

A nyíregyházai függetlenségi és 48-as párt
200-as bizottsága vasárnap délelőtt ez ipar
testület helyiségében ülésezett, amikor a kóp- 
viselöjolölós ügyében hoztak határozatot. Úgy 
a dr. Meskó László, mint a Boncs László 
hívei tekintélyes számmal jelentek meg, és 
több Ízben szólaltak fel és hoztak fel figyel
met érdeklő indokokat jelöltjük érdekében. 
Végezetül dr. Bartók Jonő h. elnök a jelen
levőket megszavaztatta, amikor kitűnt, hogy 
Meskóra 87, Bencsre pedig 59 szavazat esett. 
Értesülésünk szerint mind két csoport fellép
té i a maga jelöltjét.

A Bessenyey kör január 11-én ^tartotta 
meg ez idényben második hangversenyét,
A műsor a hámor jegyében állott. Böhme, 
Wilschendort Wieholz, az operaház művészei 
de különösen Ligeti Juliska és Rózsahegyi 
Kálmán mindent elkövettek a publikum szó
rakoztatására. A műsor 4-ik pontja szerint 
Jan Kubelik iá szerepelt volna. Sokakat 
lépre vitt ez a styláris iapsus. A mint kitűnt 
csak Kubelik — imitáció — ról volt szó.

Az újévről írott közleményünk pótlása
ként közöljük, hogy a város tisztviselői kará
nak élén Bogár Lajos főjegyző mondott a 
polgármesternél magas szárnyalásu üdvözlő 
beszédet. Májerszky Béla polgármester nagy 
hatású beszédben köszönte meg a szives meg
emlékezést, az uj évben is kérte tisztviselői 
társainak támogatását, hogy válvetve mozdít
hassák elő a város és a polgárság érdekeit.

A központi választmány folyó hó 10-ón 
ülésezett, amidőn foglalkoztak Őfelségének 
az uj országgyűlés egybehivására vonatkozó 
leiratával, valamint a választásra vonatkozó 
belügyministeri rendelettel. Elhatározták azt, ! 
hogy a nyíregyházai országgyűlési képviselő 
választás folyó hó 26-án, vagyis csütörtöki | 
napon lesz megtartva. A választók nagyszá
mára való tekintettel 2 bizottság előtt fog a j 
szavazás megejtetni. Választási elnökül Má- 
jorszky Bélát, szavazatszedo küldöttség! el
nökökül Tuláts Istvánt, alelnökökül Imro Já
nost és Iludák Károlyt, jegyzékül Zimmer- 
man Rezsőt és Orsovszky Gyulát, helyettes 
jegyzékül Trak Gézát és Fazekas Jánost 
választották meg.

A képviselő jelöltek névsora. Vármegyénk
ben a nyíregyházai választókerületben dr. 
Meskó László és Bencs László 48 as program
mal, Simitska Endre párton kívüli program
mal lép fel. Ezeken kívül a kormánypárt 
(Kállay András vissza lépett) és a szocialista 
demokrata párt is szándékszik jelöltet állítani.
A nyírbátori kerületben Gencsy Albert 48-as, 
Mandel Pál pedig kormánypárti programmal 
lép fel. A tiszalöki kerületben Pap Zoltán és 
Bónis Sándor függetlenségi programmal lép
nek fel. A nyirbogdányi kerületben Kállay 
Lipót és Horváth József függetlenségiek a 
jelöltek. A nagykállói kerület jelöltje Mezőssy 
Béla 48-as programmal. A kisvárdai kerület
ben a függetlenségi párt Hrabovszky Guidót 
jelölte.

A jéggyár ügyében a belügyminisztérium 
úgy döntött, hogy a létesítés ügyében hozott 
képviselőtestületi határozatot emelte érvényre.

Választási mozgalma’: Az egész ország
ban tetőfokra hágott a választási mozgalom.
A fagyos szól vígan lengeti a nemzeti szinü 
lobogókat megyénk területén is. A kortes
tollak és más választási jelvények mind elő
kerültek. Hangzatos szónoklatok, nagyot mon
dások hangzanak el a kortesek szájából. Han
gos az ország a kortesnótáktól, melyből min
dennap másat gyártanak, és az előző napét 
mint elkoptatottat abba hagyják. A falvak 
nótafaragói élik világukat, mert a választók 
etetik itatják őket szerzeményeikért. Megyénk
ben nem sok kilátása van a kormánynak 
képviselő nyeróséro, s ezekből aránylag csen
desek a kerületeink. Szomorú dolog az azon
ban, hogy az ellonzóki férfiak nem tudnak 
maguk között ajelöltek ügyében megegyezni, 
és alig van Szabolcsvánnegyének kerülete, 
melyben több ellenzéki jelölt ne volna. Ezen 
visszás állapot nagy veszélyt rojt magába, 
mert a kormánypárt részéről meglepetéseket 
is várhatunk. A magyar nemzet átka úgy 
látszik most is kisért bennünket, mert a párt
ban pártot alakítanak a választók, és ha nincs 
ellenség csinálunk mi magunknak. Mi nem 
foglalunk állást a jelöltek mellett, mert azo-

kát legjobban kell hogy ismerjék a választók 
de sajnálatos dolognak tartjuk az ellenzéki 
pártok között tapasztalható egyenetlenséget
sokszor a fejetlenséget. A politikai helyzet 
vészessóge most olyan képviselőket kíván 
akik lángoló hazaszeretetei, ékes szólást’ 
tántorithaltan elvhüséget visznek a házba.’ 
Hogy ki mennyire egyesíti magába ezen je
les tulajdonságokat, azt csak a jövő tudná 
beigazolni.

Dr. Mandel Pál a nyírbátori választókerü
let szabadelvű pártjának jelöltje, holnap tartja 
programra beszédjét, melynek meghallgatá
sára városunkból is többen mennek át. i

Az izr. nöegylet — mint már jelez
tük — ma tartja a Koronában táncesté
nél. A rendezőség erre az alkalomra a 
táncteremben Ízléses sátrakat állít, a me
lyekben városunk szép asszonyai és leá
nyai fognak a jótékony cél érdekében 
árusítani. A páratlan érdeklődés, mely az 
estély iránt mutatkozik, legbiztosabb záloga 
az erkölcsi és anyagi sikernek.

Sípos Lajos hírlapíró egy körülbelöl 30 
ívre terjedő társadalmi regényt rendez sajtó 
alá. A szerző egy dúsgazdag család nagyra- 
vágyásának szomorú következményeit meg
kapó színekkel rajzolja eme regényben. A 
társadalmi ferdesógek, bűnök, avatott tollal 
vannak ostorozva e munkában. E regényt 
egyik fővárosi jónevü cég fogja kiadni.

Uj állami iskola. Jeleztük már, hogy a 
vallás és közoktatásügyi minister az 1905. 
év folyamán 123 uj állami elemi népiskolát 
fog alapítani. Vármegyénkben Pap község
ben lesz ilyen iskola létesítve. Ismerve 
azonban a szabolcsmegyei tanittatási viszo
nyok kedvozötlensógót, kívánatosnak tartjuk 
azt, hogy több ilyen iskola is lótesittossék 
vármegyénk területén.

Köszönet nyilvánítás. Múlt év dcczember 
2G-án a „tíógónyi Dalegylet“ saját pénztára 
javára zártkörű tánevigaimat rendezett, a mely 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag szépen sike
rült. Felüllizetni szívesek voltak: Mezőssy 
Gusztáv 10 kor., Piauka István 4 kor., Laka
tos Lajos (Nyíregyháza) 4 kor., Vas Mihály 
leik. 3 kor., Tóth István (Demecser) 2 kor., 
Éles József (Demecser) 1 kor., Juhász József 
(Nagyrozvágy) 1 kor,, Szabó Bertalan (Xagy- 
rozvágy) 20 fillért. A bevétel 111 k. 70 Ilii. 
a kiadás 50 k. 2U Ilii. volt, a tiszta jövedelem 
ül k. 50 fi.ll. Fogadják a mélyen tisztelt felül- 
fizetök s egyesületünk iránt érdeklődők dal- 
egyletünk hálás köszönetét. Kéry Jáuos pénz- 
tárnok.

Az órák országos szabályozása ügyében 
a „Szabolcsában Siposs Árpád áital felvetett 
eszme általános helyesléssel találkozott. A 
találmányról a bel és külföld szakértői a 
legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak. 
Hazánk egyik legtekintélyesebb műszaki 
lapjának a „Technológiai Lapokénak a szer
kesztősége felkérte munkatársunkat találmá
nyának műszaki ismertetésére. A leírás meg
jelent nevezett lapban, miből kifolyólag elő
fizetőink közül többen fordultak hozzák a 
„Technológiai Lapok“ vonatkozó számának 
megküldése végett. A „Technológiai Lapok* 
szerkesztősége megengedte az átvételt és 
megküldte szerkesztőségünknek az ábrát is. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét ezen érdekes 
közleményre. A kérdezösködósokre jelezzük, 
hogy a „Technológiai Lapok* szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapesten V. Nádor-utca 
28. szám alatt van és hogy a kiadóhivatal 
mutatvány számot szívesen küld.

Faeladás. A városi erdőben a testfa es 
a galyfa eladása holnap után reggeli 9 óra
kor veszi kezdetét a helyszínén. Az eladás 
a következe napokon is tart szerda és szom
bat kivételével.

Megfagyott ember. Még december 31-én 
elindult a Paszabcsucsi tanyára Mihályka Mi
hály kocsis, négy lovas szekérrel ; de o 
nem, csak a lovak és szekér érkezett haza 
üresen, s dacára a minden irányban megin
dított keresésnek, csak e hó 8-án este-fel0 
találták meg az utmentón az árokparton 
megfagyva. Valószínűleg megfázott s hog> 
telmelegitse magát, leszált gyalogolni: 0
rém bírta már összefázott tagjait, lovai o 
hagyták s ő megfagyott.

1905.Január U.
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Programmbeszód. Városunkban Simitska 
Endre „pártonkivüli közgazdasági programúm
mal lép fel kópviselöjelöltnak ós programm- 
boszódjét e hó 22 ón fogja a Városház-téren, 
esetleg a „Korona'-szálló nagytermében el
mondani.

A választási lázas izgalmakhoz méltó 
lázas munka folyik a nyíregyházai dal- 
egylet próbáin. A  farsangi vigestély mű
sora már teljesen össze van állítva, s a 
próbák javában folynak. A dalárdisták 
nagy kedvvel tanulják a humoros darabo
kat a mi elképzelhető is, mert az össze
gyűjtött sok elmésségen már a tagok is 
nagyon jókat és nagyokat mulatnak. A  
vigestélynek — mint értesülünk — ven
dégszereplője is lesz, továbbá saját zene
kara stb. stb. A dalegylet részletes prog- 
rammbeszédjét legközelebb hozzuk, de már 
előre is ajánljuk olvasóink figyelmébe, 
hogy ha majd választásra kerül a sor, a 
„vigestélyt“ jelöljék egyhangúlag jóked
vűnk képviselőjévé, s biztosítjuk hogy ha 
ra szavaznak, nem fognak jelöltjükben 
-csalódni.

Meglőtt ember. Balkányból értesítenek 
bennünket, hogy Szűcs József ottani lakost a 
csendörség hivatalos ténykedéséből kifolyó
lag lelőtte. A meglőtt ember kiszenvodett ós 
a folyamatba tett vizsgálat fogja kideríteni 
azt, hogy volt-e joga a csendörségnek a 
fegyver használatra.

Lelkészek, tanítók, jegyzők, földbirtokosok, 
gazdatisztek munkássága, gazdakörök és szövet 
kezeti olvasókörök érdekében. Az ország leg
felsőbb gazdatársadalmi testületéi s ezek el
ismert vezérei ismételten hangoztatták a fa
lusi gazdakörök szervezésének szükséges vol
tát s azt, hogy a szövetkezetekkel kapcso
latban gazdasági olvasókörök létesítendők, 
melyek aztán a földmivelők kulturális érde
keit hasznosan munkálhatnák. A gazdaköri 
munkásságnak leghivatottabb vezérei a lel
készek, jegyzők, tanítók, földbirtokosok ós 
gazdatisztek lehetnének, mert az állandó köz
vetlen érintkezés folytán ök tudják legjob
ban mennyire szükséges a falu népét társa
dalmilag irányítani, s mennyit e kívánatos, 
hogy a falusi népélct erkölcsi és szellemi te
kintetben tartalmasabb legyen. A Magyar 
Gazdaszövetségnek egyik első feladata a gaz
dakör szervezése s azok támogatása, kik 
ezen nemes munkásságban részt venni óhaj
tanak. Hogy a nép között élő intelligens 
egyének felvilágosítást nyerhessenek a gazda
körök fontossága telöl, s hogy megismerked
hessenek azon jótékony hatással, melyet ezek 
a földmiveló nép erkölcsi és anyagi helyze
tére gyakorolnak, Meskó Hála Magyar Gazda- 
szövetség titkára készséggel fog erről elő
adást tartani, minden olyan megyei közpon
ton, hol az azon vidéken lakó lelkész, tanító, 
jegyző, birtokos ós gazdatiszt urak érdeklő
dést mutatnak ezen kérdés iránt, s a hol lega
lább 40—50 hallgató megjelenése biztosittatik. 
A kik tehát ilyen ingyenes előadás megtar
tását óhajtják, szíveskedjenek soraikkal föl
keresni Meskó Pált a \Iagyar Gazdaszövet
ség titkárát, (Budapest, Vas-u. 15 a.) Kívánatos, 
természetesen az előadás helyének ós idejé
nek megjelölése is.

Katonatisztek és uzsorások. A hadügymi- 
nister az összes hadtestparancsnokságokhoz 
rendeletét bocsátott ki, a mely méltán kelt
het általános érdeklődést. A tapasztalat sze
rint nagyon sok katonatiszt les/, bizonyos 
hitelügyletek áldozatává, a melyeket inkább 
lehetne nevezni uzsorának, mint hitelnek, 
mert adás vétel, költség provízió és hasonló 
címen a kölcsönösszeg jelentékeny részét az 
uzsorás visszatartja ós a katonatiszt a fölvett 
összegnek csak csekély hányadát kapja meg. 
Mivel a hitelezők igen érthető okból őriz
kednek attól, hogy a bíróságnál peres utón 
jussanak pénzükhöz, rendesen azzal fenye
getik adósukat, hogy feljelentik az ezredpa- 
runcsnokságon, a mi rendesen be is követ- 
kezik, ha az adós nem fizet, vagy újabb 
uzsoraszerü makinációval adósságát nem 
prolongálja. Az adósság lavina módjára 
olyton növekedik ós törlesztése mindinkább 
ehetetlenné vállik. Nagyon helyesen rendeli

el tehát a hadügyminister. hogy a fiatal ta
pasztalatlan tiszteket az ezredparancsnokok
nak föl kell világosítani az ilyen ügyletek 
veszélyességéről ós a kölcsönadók gálád 
lelkusmereüensógóról. De az bizonyos, hogy 
ezek az atyai intelmek nem lesznek elégsé
gesek az uzsoraszerü kölcsönök kiirtására, 
hanem az uzsorások ellen pozitiv intézkedé
seket, rendszabályokat kell életbe léptetni, 
a szóban levő rendelet éppen ez irányban tar
talmaz üdvös intézkedéseket. Az intézkedé
sek közül legcélszerűbb mindenesetre az, a 
mely az uzsorást megfosztja eddigi leghatá
sosabb fegyverétől, mert a kommendánsok 
ezután az ilyen följelentéseket ignorálni fog
ják ós a hitelezőre bízzák, hogy követelését 
peres utón órvényesiti-e vagy nem ? Ennek 
az intézkedésnek bizonyára meglesz az az 
eredménye, hogy mivel a jelzett nemes lelkű 
emberbarátok nem élhetnek többé a zsarolás 
gálád eszközével ós mivel ezek az ügyletek 
a bíróság előtt meg nem állhatnak, kevesebb 
katonatiszt fog meggondolatlanul adósságot 
csinálni ós kvietálni. A rendelet igen nagy 
örömet okozott a katonai körökben.

Katonai lóvásárlás. A miskolci 7-ik sz.
! lóavató bizottság folyó hó 17-ón kedden reg

gel 8 órakor a „Bundi“-korcsma mellett 
megfogja vizsgálni azokat a lovakat, melye
ket a lótenyésztő gazdák a katonaság szá
mára tavasszal eladni hajlandók. A katona
ság részére csakis oly lovak vétetnek meg, 

j illetve jegyeztetnek elő, melyek ez óv tava- 
j szán 3 évesek lesznek.

Elgázolás. Ma egy hete egy vidéki gaz
dálkodó dohányt szállított a helybeli beváltó 
hivatalba. Midőn a beváltó hivatal közelében 
levő vasúti átjáróhoz ért, az egyik sorompófa 
le volt zárva. A kocsis ráhajtott a sínekre épen 
akkor, midőn vonat közlekedett. — A vonat 
elütötte az értékes kincstári lovakat, melyek 
egyikének lábait törte össze, a másiknak ol
daláról pedig a bőrt hasította le. A szeren- 

! esetlenség okozójának kiderítése céljából 
; szigora vizsgálat lett megindítva.

A vasúti menetrend holnaptól kezdve vál- 
j tozást szenved ós felhívjuk igen tisztelt ol

vasóink becses figyelmét a mai számunkban 
I közölt kimutatásra.

Országos borvásár Pozsonyban. A Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete a folyó 
évben Pozsonyban tartja meg Il-ik országos 
borvásárját. Pozsony e célra, úgy határszéli 
fekvésénél, mint fejlett kereskedésénél ós 
előrehaladt szőlőművelésénél fogva kiválóan
alkalmas. Jobb helyet ennél a piac terem
tésre, állandó vevők szerzésére, ós nemcsak 
hazai, de külföldi kereskedők ós vendéglő
sökkel való közvetlen érintkezésre találni 
sem lehetne. Mindez most könnyön elérhető, 
mert a M. láz. 0. E. igazgatósága sok ezer 
meghívóval gondoskodott arról, hogy a vá
sáron osztrák, németországi ós svájci keres
kedők ós vendéglősök is nagyszámmal ve
gyenek részt. A magyar borok hírnevének 
terjesztése ós üzleti összeköttósek létesítése 
céljából ne mulasszák el termelőink ezt az
alkalmat, hanem igyekezzenek borkészle
tükkel minél teljesebb szambán a vásáron 
megjotenni. A borvásár folyó évi február 
hóban valószínűleg annak 25-ik napján nyí
lik meg ós 27-ig bezárólag tart. A borbeje- 
lentósek határideje folyó évi január hó 25-ig 
tart. A borvásár iránt’ érdeklődők fordulja
nak bővebb felvilágosításért ós borbejelentő- 
lapokórt a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete igazgatóságához, Budapest, Ül- 
löi-ut 25.

K ö h ö g é s , re k e d ts é g  és  e ln y á l-  
k á s o d á s  e lle n  le g h a tá s o s a b b  s z e r  
a z  a k á c z v ir á g m é z -c u k o r k a  a m e 
ly e t  k e lle m e s  iz é n é l fo g v a  a g y e r 
m e k e k  is  s z í v e s e n  m e g e s z n e k . 
E g y  d o b o z  á r a  4 0  f i l lé r .  K a p h a tó  
e g y e d ü l d r ,  S z o p k ó  D e zs ő  „ A r a n y 
s a s 11 g y ó g y s z e r tá r á b a n , N y íre g y 
h á z á n  P a z o n y i-u tc a  3 . s z á m .

Búza . . 
Rozs . . 
Árpa . . 
Zab . . 
Tengeri .

Termény árak:
9*15— 9-30 
6.70— 6*85 
7-00— 7*20
6- 60— 6*70
7- 40— 7-50

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Törzsgulyavétel.
Folyó hó 9-én a Kecskeméti Gazdasági

egyesület egy 4 tagú küldöttsége felkereste- 
Ernst Vilmos helybeli városi ra. kir. állat
orvost azon kéréssel, hogy mint a kecske
méti Gazd. egy. állattenyésztési szakosztá
lyának volt jegyzője, egészítse ki társaságu
kat ós segédkezzék azon céljukban, hogy 
Szabolcsvármegyébenegy magyar fajtájú törzs
gulyát megvehessenek.

Ezen küldöttség tagjai: Kenéz Zoltán, 
gazd. egyesületi titkár, Héjas István ós Koncz 
József előkelő gazdák ós Tóth Mihály bugacz- 
pusztai intéző állatorvos vállalkoztak arra, 
hogy a magyar fajtájú szarvasmarha tenyész
tésének biztosítása érdekében, nxaly kérdés 
most országos jellegű, a kezdeményező lé
pést megtegyék.

Újabban ugyanis a tarka marha ország
szerte kiszorítja teljesen, vagy legalább is 
keveri a magyar marhát, úgy hogy ezen 
értékes, pótolhatatlan fajta a kiveszós utján 
halad. Ezen országos kérdést a kecskeméti 
gazd. egyesület, ügybuzgó titkára kezdemé
nyezésére, magáévá tette ós elhatározta, 
hogy tekintettel a kecskeméti bugaczi pusz
tának erre kiváló alkalmasságára, minden 
lehetőt el fog követni ezen fajnak tisztán 
tovább való tenyésztésére.

Ezen alapon a gazdaközönsóg több tagja 
elhatározta, hogy közösen egy törzsgulyát 
fognak beszerezni ós ezt szakértő vezetése 
alatt fejleszteni fogják.

Az onnan Nyíregyházára áthelyezett 
Ernst Vilmos m. kir. állatorvostól is értesülve 
a szabolcsmegyei magyar fajta szarvasmarha 
kiváló előnyeiről és a titkár megtudva azt, 
hogy Jármy Imre eperjeskei kiváló tőkegu
lyája eladó, fenti 4 tagú bizottság, kiegészítve 
magát Ernsttel, f. hó 9-én odautazott ós a 
kiváló törzsanyag, megfelelve a czólnak, azt 
másnap meg is vette.

Ugyanekkor megtekintették Jármy Mik
lós híres törzsgulyáját, melyről őszintén a 
legnagyobb elragadtatással kellett nyilatkoz- 
niok. Itt különösen a növendék állatok nagy 
tökéletessége ragadta meg figyelmüket ós 
példáját látták annak, hogy milyen irány
ban kell a továbbtenyósztóssel haíadniok.

Ezen kedvező benyomás hatása alatt 
Jármy Miklós ós a vendégszerető házigazda, 
Jármy Imre meghívására a bizottság elhatá
rozta, hogy a folyó év márczius havában 
Kisvárdán tartandó szmarhakiállitás ós a sza
bolcsmegyei állattenyésztés ós gazdálkodás 
megtekintése végett Kecskemétről minél töb
ben el fognak jönni.

Büszkék vagyunk arra, hogy a híres 
város szorgalmas, haladó gazdaközönsége 
megyénket vette példának ós dicséretére 
válik uj állatorvosunknak, ki rövid itt léte 
alatt máris olyen eredményét tudja felmutatni 
az állattenyésztés terén való működésének, 
hogy általa egy megyónkbeli tiszta törzsgu
lya, a nagy Alföld szivében, Kecskeméten, 
maradandóan fogja dicsérni Szabolcsmegye 
magyar tajta szarvasmarhatonyósztósót.

Amidőn ezt örömmel hozzuk általános
ságban köztudomásra, egyben felhívjuk arra 
a minden közgazdasági ügy iránt szívesen 
érdeklődő ós munkálkodó vármegyei gazd. 
egyesületünk figyelmét is, remélve, hogy az 
ismét megjelenni szándékozó Kecskemétiekkel 
előre érintkezésbe lépve, azokat fogadva ós 
esetleg kalauzolva, talán más, hasonló jó 
hírnévnek örvendő tenyészeteket is bemu
tatva, a köztenyésztésnek bizonyára nagy 
szolgálatot fog tenni. d.

Az állategészségügy állása 
megyénkben.

A megyebeli tenyésztőknek ós állatke- 
reskedöknek nagyon fontos ismerni a vár
megyében esetleg uralgó ragályos állati be
tegségeket, ez ok miatt azokat hetenként 
közölni jogjuk.

Az állami állatorvosi hivatal kimutatása 
szerint ma a következő ragadós állati beteg
ségek okoznak forgalmi korlátozást:

1 Nyíregyháza r. t. városból a belföldi 
forgalom az összes állatfajra szabad; kü-
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földre ragadós száj- és körömfájás forgalmi 
korlátozás miatt földmi v. miniszteri engedély- 
szükséges.

A nyíregyházi állatvásárokra minden 
állatfaj felhajtható.

2. Dadai alsó járás: Szentmihály sertés 
vószszel és Báj község sertósorbánczczal van 
fertőzve.

3. Dadai felső járás: Baj. Borczel, Ven- 
csellőn és Ibrányon sertésvósz, Viss község
ben lópfene, Ibrányon lakonykór fordult elő.

4. Bogdányi járás: Kótaj, Pazony és 
Tót sertésvósz, Pazony sertósorbáncz, Nagy
halász takonykor, Pazony veszettség, Deme- 
cser rühkórral van fertőzve.

5. Kisvárdai járás: Kékese sertésvósz, 
Pátroha sertósorbáncz, Kékese és Anarcs 
veszettség, Kisvárda rag. száj és körömfájás.

6. Tiszai járás: Eszeny sertésvósz, Lö- 
vőpetri sertósorbáncz.

7. Nyírbátori járás: Ragadós betegség
től mentes.

8. Nagykállói járás: Ujfehórtó, Hugyaj, 
Nyiradony, Nyirábrány sertésvósz, Ujfehórtó 
sertósorbáncz, Balkány és Mártonfalva rag. 
száj és körömfájás, Ujfehórtó és Nagykálló 
lópfeue, Nagykálló és Nyiracsád rühkór.

Szabolcsvármegye vasúti háló
zatának menetrendje.

— Érvényes 1905. január hó 15-től. —
(Az összeállítást a M. Á. V. igazgatósága

ad. 120.593 szám alatt felülvizsgálta.)

1. Nyír egyházáról Debreczen felé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 650, 10-24, 
2 34 06-42, m. 08-52; Császárszállásról (6-58) 
— (2-42), (6-50), (m. 09-03); Ujfehórtóról 7-12
10-44 2.56 07’04, m. 09*19; Debreczenbe ér
kezik 8-04,11-31, 3-48, 07-50. m. 010-23: Bu
dapest k. pu.-ra érkezik P50, 06.40, 09-35,
05-45, X

2. Nyíregyházáról Szerencs-felé induló
vonatok: Nyíregyházáról indul m. 6-49,
9-31, m. 3 10, 5-32, 09 05; Királytelekről
m. 7-06, 9 45, m. 3-27 5*45, 09'23; Görög
szállásról m. 7-19,9-55, m. 3-39,06-01,09-36; 
Virányos 147 sz. őrház (m. 7-26), (10 011 
(m. 3-46), — — Vaskapu 148 sz. örh.
(m. 7-31) (10-07) (m. 3-51),------ Rakamaz-
ról ni. 7 39, 10*14, m. 3-59, 06-15, 09-55 ; Sze
rencsre érkezik m. 8-25, 10‘52, m. 4‘45, 
06"51, 010-43; Budapest k. pu.-ra érkezik
1-30 07-00, 09‘55 X, 6-35.

3. Nyíregyházáról Csap-felé induló vona
tok: Nyíregyházáról indul 6-55, 11*53, 06-48; 
Sóstóról 7*07, 12 04, 07*00; Sóstószólőtelep 
340 sz. örh. (7-11) (12-08) (07-05;) Kemecsé- 
röl 7-27, 12-20, 07*18; Nyir-Bogdányból 7-37,
12-29, 07-28; Keók 349 sz. örh. (7-40) (12 32) 
(07-32) Demecserból 7-53, 12*40, 07-47; Pát- 
roháról 8-07, 12-52, 08 00 ; Kisvárdáról 8-31,
1-10, 08-21; Fényes-Litkóról 8-46,1-22, 08-35; 
Komoró 369 sz. örh. — — (08-42) Thuzsórról 
9 04, 1-36, 08-54; Csapra érkezik 9-30, 2-00
09-21; Munkácsra 1129, 3-12, 010*45; Ung- 
várra 11-37, 3*52, 010 31.

4. Nyíregyházáról Mátészalka felé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 7‘00, 06*54 Nagv- 
Kátlóból 7-44, 07-29, Kálló-Semjónből 8-19.
8- 02, Mária-Pócs 8-43, 08‘22, Nyir-Bátorból
9- 30, 08.53, Máté-szalkára érkezik 10-28, 09-47

5. Nyír egyházár ól Tiszapolgár felé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 7*20, 9*31, 
5*37, Királytelekről 7*43, 9-45, 5-56, Görög
szállásról 8-11, m. 10-05, 06-26, Bashalomról
8-23, m. 10-13, 06-38, Tiszaeszlárról 8 32, m.
10- 19, 06-48, Kisfásföldházról 8-43, m. 10-27
06- 59, Hajnalodról 8*56, m. 10*36, 07-12, Ti- 
szalökre érkezik 9 07, m. 10 43, 07"23, Tisza- 
lökröl 9-15 X 07-36, Rázomról 9-27 X 07*46, 
Tiszadadáról 9 55 X 08-12, Tiszadobról 10-10, 
X 08-25, Tikosról 10-32, X 08-47, Tiszapol- 
gárra érkezik 10*50, X 09*05.

6. Tiszalökről Debreczen felé induló vo
natok : (motorkocsi menet) Tiszalökről indul
04- 46, 12-59, 3*36, 07-41; Egyházerdó 2. sz. 
örh. (04*56), (1 *09), (3-46) (07-51); B.-Szt-mihályra 
érkezik 05"04, 1 16, 3-53, 07-58; onnan indul !
05- 05, 1*17, 3*54, X ; Debreczenbo érkezik !
7- 40, 3-34, 06-12-

. S Z A B O L C S *

7. Nyir-Abrányból Debreczen felé induló
vonatok: Nyirábrányból indul 5-34, 09.28, 6-27, 
(g 8-14) 10-56 (g 3-24); Debreczenbe
érkezik: 0632, 10-11, 7-26, g 8-46, 1P37, 
g 3-55.

8. Debreczenböl Nyíregyháza felé induló vo
natok: Debrecenből indul m. 05-15, 8"13,
12-19, 4 11, 06-56, Ujfehórtóról m. 6-18,
9-04, 1-11, 5-02, 07-54, Császárszállásról
(m. 6-32) (9 15,) (1*22,) (5-13) —, Nyíregyhá
zára érkezik m. 6-49) 9-24, 1*31, 5-22,
08-13.

9. Szerencsről Nyíregyháza felé induló vo
natok: Szerencsről indul 05-10, 8-47, m. 12-15,
5- 08, m. 07-04, Rakamazról 05-55, 9-35,
m. 1-03, 5*44, m, 07-51 ; Vaskapu 148 sz. 
ö rh .------ (m. 1-10), (5-49,) (m. 7*58) Virá
nyos 147 sz. örh. — — (m. 1 *16), (5-54,) 
(m. 0804), Görögszállásról 6-12, 9-55,
m. 1*24, 06-11, ra. 08-13, Királytelekról 6*22,

í 10'04, m. P36, 06-20, m. 08-25; Nyiregy- 
házára érkezik 6*35, 10*16, m. 1-53, 06 32. 
m. 08-42.

10. Csapról Nyíregyháza felé induló vo
natok : Csapról indul 6-06, 2-56, 06-14, Thu- 
zsórröl 6*34, 3-21 06-42, Komoró 369 örh 
(6*43) — — Fónyes-Litkóröl 6-51, 3-35 07-00 
Kisvárdáról 7* 13, 3-51, 07-17, Pátroháról 7 29,
4-04, 07-33, Demecserból 7-49, 4*16, 07’48, 
Keék 349 számú őrh. (7-56), (4-23), (07-56) 
Nyir-Bogdányból 8-01, 4-28, 08 01, Keme- 
cséről 8-11, 4"38, 08*14, Sóstószőlő te
lep 340 öh. (8-24,) (4.49,) (08*27,) Sóstóról 8-30
4-55. 08-35 Nyíregyházára érk. 8-41.5-05,08- 47

11. Mátészalkáról Nyíregyháza felé induló 
vonatok: Mátészalkáról indul, 03 33, 1-40, Nyir-

! Bátorból 04-38, 2-57, Mária-Pócsról 05 01,
3 25, Kálló-Semjónből 05-26, 3 54, Nagy-Kál- 
lóból 05-50, 4-26, Nyíregyházára érkezik 6’22,
4- 58.

12. Tiszapolgárról Nyíregyháza felé induló 
vonatok: Tiszapolgárról indul 03-15, 1-50, Ti
kosról 03-32, 2-09, Tisza-Dobról 03-52, 2-35, 
Tisza-Dadáról 04-12, 2-56, Rázomról 04-28,
3-14, Tiszalökre érkezik 04 36, 3 23, Tisza
lökről indul 04.51, m. 9-08, 3 26, Hajnalosról
05 02, m. 9-16, 3-38, Kisfás-Földházról 05-14, 
m. 9-25, 3-51, Tisza-Eszlárról 05-24, m. 9-32,
4 02, Bashalomról 05-32, m. 9-38, 4-11, Gö
rögszállásról 05-49, 9-55, 4-33, Királytelek
ról 6-05, 10-04, 4-50, Nyíregyházára érkezik
6- 26 1016, 5-13.

13. Nyíregyházáról— Vásárosnamény felé in
duló vonatok: Nyíregyházáról 7-15, 5-27, Nyír
egyháza vásártérről 7‘28, 5-38, Orosról 7 46.
5- 52, Napkorról 8-04, 06*07, Apagyról 8-30, 
06*31, Levelek—Magyról 8*46, 06-45, (j/ehór- 
tóról 9-03, 0658, Majláthtelep 9 14, 07,08, 
Nyirbaktáról 9‘29, 07-21, Nyir-Vajáról 10-01, 
07*50, Nyirmadáról 10-22, 08-08, Vásárosna- 
mónyre érkezik 10-52, 08-34.

14. Vásárosnaményröl Nyíregyházára induló 
vonatok: Vásárosnamónyról indul 03-41, 1 ‘03, 
Nyirmadáról 04-01, 1*38, Nyir-Vajáról 04 28,
2- 08, Nyirbaktáról 04*47, 2 29, Majláth telep
ről 05 01, 2-45, őfehórtóról 5-12, 3*00, Leve
lek—Magyról 05-24, 3-13, Apagyról 05-45
3- 36, Napkorról 6 00, 3-53, Orosról 6 15, 4-12, 
Nyíregyháza-vásártérről 6-29, 4-39, Nyíregy
házára érkezik 6*39, 4-40.

15. Debreczenböl Tiszátok felé induló vona
tok : (Motoros üzem) Debrecenből indul 05’2, 
12*11, 4-25, Büdszentmihályra érkezik 7-53, 
2*30, 06-56 Büdszentmihályról indul 04-05
7- 53, 2-31, 06-58, Egyházerdő 2. sz. őrh 
(04-10,) (8-00,) (2-38,) (07*05,) Tiszalökre ér
kezik 04-20, 8-10, 2-48, 07-16.

16. Debreczenböl Nyir-Abrány felé induló vo
natok. Debreczenböl indul g. 12-27, 3-56, g.
06 51, 07-58,02-50, 4*05-10. Nyirábrányba ér
kezik (g. 12 58), 4-45, (g. 07-25), 08*56 03-34,
05-56.

17. Tiszapolgárról Ohat-puszta-kócsra menő
vonatok: Tiszapolgárról indul 03-24, 11-45- 
Folyásról 03-42, 12 03, Sz.-Margitáról 04-02’ 
12*22, Cserepesről 04*19, 12*38, Csegéröl
04- 38, 12-55, Ohat-puszta-kócsra érkezik:
0501, 1*19.

18. Ohat-puszta-kacsról Tiszapolgár-felé 
induló vonalok: Ohal-puszla-kócsról indul: 
8*05, 07*57, Csegéröl 8-34, 08*23, Cserepesről
8- 50, 08‘39, Sz.-Margitáról 9-14, 08-58, Fo
lyásról 9-34, 0916, risz;t|)oigárra érkezik:
9- 51, 09-33.

19. A nyíregyházi orsz. vásárok napjain 
külön vonat indul Debreczenböl 6*01, Ujfe
hórtóról 713, Császárszállásról 7-28, Nyíregy
házára érkezik 7*38. Nyíregyházáról vissza 
indul 5-23. Császárszállásról 5-33. Ujfehértó
ról 5-50, Debreczenbe érkezik 06-55.

Jegyzet: Az idő órák és perczekben 
középeurópai számítás szerint van kitüntetve. 
0 =  az órák előtt az éjeli órákat jelzi. ( )-be 
tett számok a feltételes megállást jelentik, 
m =  motorosüzem; g =  gyorsvonat a többi 
személyvonat. —: A vonat megállás nélkül 
áthalad. X : A közlekedésnek folytatása, 
nincs.

Szerkesztői üzenetek.
Egy képviseleti tag urnák. Becses

közleményeit köszönettel vettük. A válasz
tásra vonatkozó cikket, miután már nem 
aktuális nem közölhetjük, a másiknak azon
ban sorát ejtjük.

Hirdetések.

lohasztja a test elzsirosodását, ártalmalan- 
ságáért jót állás. Thile soványitó theája,. 
miről legjobb bizonyítványok tanúskodnak.

H ely b en  csom agja 2 K. 
V id ék re  2 kor. 5 0  fii*
B ér mentve,  u t á n v é t  mellett kapható-

—Török József=
gyógyszertárában, Budapest, Király-utca

S z é lh a jtó  és g ö r c s -  
-■ ■ c s illa p ító  =====

Biebergeil-
= C s e p p e k =
É tvágyat előidéző és emésztést 

elősegítő háziszer

Egy üveg ára I korona.
Két üvegnél kevesebb — utánvét 
2 kor. 50 fillér — nem küldetik. 

M e g r e n d e lh e t i  :
Julius Bittner gyógyszertára,
=  Gloggnitz (Nfed-Oest). =

Pazoiiyi-u. 34. sz.
alatt ujj onnan épült ház úri 

kényelemre berendezett

hat szobás lakás
mellékhely iségekkel

B É R  B E K I A D Ó .
Értekezhetni lehet:

RÓTH FERENCZ tulajdonosnál, 
Szarvas-utcza és Polacsek Si- 
mon bádogos üzletében Pazonyi-u.
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I Csúszás ellen gummi sarok, galoschni és hóczipő.
i Hölgyek!

i

3 nap alatt hófehér 
kezet ad, ha
Kerpel kézfino- 
mitót használ.

! Brüsseli
csipkekeztyük.

Főraktár

Urak!
Valódi párisi gummi 
és halhólyag külön
legességek kaphatók

Fehér báli keztyük 
85 krtól feljebb.

« • Blumberg Józsefnél, parochia alatt.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csórna? Cozaport.

Káré, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér. m int a  világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert a csodahatása 

ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes ita lt A Coza olv csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja  és az illető mégcsak 
nem is sejti mi okozta javulását.

N em régiben egy tintái asszony nekünk  körülbelül a következőket beszélte :
.Ig e n  én is használtam  ezt a  rem ek szert, a  férjem tud ta  nélkül és hála Isten teljesen  

seg íte tt rajta . Jó  férj volt józan  állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt Folytonos félelem , 
aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette é lte m ! De m inek is 
m eséltem volna el m ásoknak ? Nem csodálatos- e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga 
ekképen iránvitsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét üröm palotává tud ja  varázsolni ? “

Coza a családok ezreit bék ite tte  ki ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtől 
m egm entett, kik később józan  polgárok és ügyes üzletem berek lettek. Tem érdek fiatalem bert a jó 
ú tra és szerencséjéhez segített és sok em bernek éle té t számos évvel m eghosszabbította.

Az in tézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak k ik  kiváltják egy próba adagot dij 
és költségm entesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy 
az egészségre teljesen  ártalm atlau .

COZA. INSTITUTE (Dept. 137). 71, Hlgh Holborn, London, W. C. ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérrel bórm entesitendők).

Árverési hirdetmény. Választási zászlókat
A néhai Frankéi Sámuel 

örököseinek tulajdonát képező 
20 darab jár más ökör, 13 darab 
igás ló, 2 darab vetőgép, 1 cséplő,
1 kaparó gép és számos egyéb 
gazdasági telszerelés, továbbá 56 
szekérnyi anya- és sarjuszéna, 
90 szekérnyi répa, 47 öl tűzifa 
s a fent maradt késztermény a 
folyó évi és hó 17-én délelőtti 10 
órakor a Frankéi Samu-féle gá- 
vai tanyán általam megtartandó 
önkéntes magánárverésen a leg
többet Ígérőnek azonnali kész
pénzfizetés ellenében el- és át
adatni fog. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető hivatalos irodámban 
Nyíregyházán.

Som ogyi Gyula,
megbízott kir. közjegyző.

Birtok !
Nyíregyházi határban a vá

roshoz V2 órányira fekvő 880 
holdas birtok 40 hold dohány 
termeléssel szabad kézből el
adó.

bővebbet e lap kiadóhiva
tala.

a legjutányosabb árak mellett a
a legrövidebb idd a latt szállít
U n gár L ip ót áruháza

Nyíregyházán.

11730/1904. tk.

Árverési kivonat.
A nyíregyházai kir. törvényszék, mint 

tkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. 
kincstár képviseletében a nyíregyházai kir. 
pénzügyigazgatóság végrehajtatónak Lus- 
tyik András és neje Moravszki Ilona végre
hajtást szenvedettek ellen 696 korona 82 
fill., ennek esedékes 5°/o kamatai, 77 k. 
90 f. eddigi és 15 kor. 60 fillérben ezennel 
megállapított jelenlegi s a még felmerü
lendő költségek behajtása iránt folyó végre
hajtási ügyben ezen kir. törvényszék terü
letén fekvő nyíregyházi 4494 sz. tjkvben 
7825 hrsza., illetve az ebből szerkesztett 
4576 sz. betétben 1992 hrsza. foglalt ház 
és udvarból álló ingatlanság (a tjkvben 
olajütó malom is bevezetve) 1200 korona 
becsértékben az 1905. évi január hó 30-án 
d. e. 10 Órakor ezen kir. törvényszék ár- 
v'ereló helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen becsáron alul is elfog adatni.

Az árverési feltételek következőleg 
állapíttatnak meg:

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánompénz a becsár 10°/o-a.
Nyíregyházán, a kir. tszék mint tkvi

hatóság, 1904. évi november hó 4-én.
Borbély,

kir. tszéki bíró.

554/904. v. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. tör
vényszék 1904. évi 7747. P. számú végzés© 
folytán Goldmann Ármin nyírbátori lakos vég
rehajtató javára Kriston Gábor és neje keóki 
lakosok ellen 336 kor. 90 fill. töke ennek 1904. 
óv szeptember hó 1. napjától számítandó 6o/o 
kamatai és e hird. és hirl. közlés dijával 
együtt eddig összesen 103 kor. 26 fii. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag felül
foglalt és 1562 koronára becsült szobabútorok, 
kocsi, lószerszám és ágynemű stb.-ből álló 
ingóságok az alap és felül foglaltatók köve
telései erejéig is nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. já
rásbíróságnak 1904, V. 1383/2. számú kikül
dést rendelő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Keóken alperesek lakásán leendő esz
közlésére 1905. évi január hó 21 ik napjának 
délelőtt 10 érája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a vonni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő, a 
tett fizetés betudandó.

E hird. a „Szabolcs* czimü helyi lapban 
közzé teendő.

Kelt Nyíregyházán, 1905. évi január hó
L naPJán- Szántó Ármin,

kir. bír. végrehajtó.

I „Milleniumtelep* Nagyősz. j
i!

í „
V
t-

'SS

A
A

oc©
I “©

60©

ers
©
©
90©*
ö*
©*
P'
"t
&
?r

I

S zé p  és ta rtó s  s ző lő je
csak annak lesz, aki ingyen kéri Ma
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami 
sególylyel és állami felügyelet mellett 

létesült.
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• •  •  • Mélyen leszál l í tott  árban • • • •
számítom az idényről visszamaradt összes cikkeket, ez által kedvező alkalmat óhajtok nyújtani a t. vevőközönség

nek hogy úgy a saját szükségletét mint az ajándékul szánt dolgokat legelőnyösebben szerezhesse be.
Szives tájékozásul megemlítem, hogy óriási választékban vannak még raktáron a legfinomabb kivitelig a legdivatosabb

===== n ő i ruha és blous szövetek . ■
Sima posztó női ruhákra 30 krajczártól feljebb.
Angol szövet női ruhákra 60 krajczártól „
Blous selymek remek kivit. 60, 70, 80, 90 kr-tól „
Blous bársonyok remek kivitelben 60 kr tói „
Zsebkendők és stb. cikkek meglepő olcsó árban.

Kiváló tisztelettel K O VÁCSI JENŐ.

Valódi Persa-szőnyegek.

^Tulajdonos: Caspari Frigyes Medgyes, Erdély.^

{  A telep oltványait az elmúlt száraz nyá- 
^  ron naponta több mint 2 millió liter viz- 
^ zel öntözte, miáltal az oltványok ideáli- 
^ san fejlődtek. — Képes árjegyzék in- 
^  gyen és bórmentve.

Tömeges vételek folytán a következő czikkek állanak a nagyérdemű vevő- 

közönségnek b á m u la to s  o lcsó  á rb a n  rendelkezésére:

férfi- és női gyapjú-szövetek, vásznak, kanavászok, köpper, schiffon 

és batisztáruk, ágy- és asztaltakarók, szőnyegek, fehér és színes 

dainaszt-készletek, férfi ingek és gallérok, ruhadiszek, csipkék, 

betétek és szalagok, zsebkendők, férfi-, női- és gyermekharisnyák. Q

0  
0

Z ö ld s é g -té r .

O O O O O

Minden család pénzt takarít!
Kernek 6 szem.

kávés készle. 
minden színbe :, 

e s ik
95 kr. f. 1.40 

f. 1.90.

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet 

minden színben 
csak f. 2.20 

f. 2.90 f. 3.45

Rem ek 6 szem, 
vászon dam aszt 

garn. csak f. 2.10 
f.2.90 f.3.40 f.3.90

Szép m intázott 
vászon törülköző 
6 drb. csak f 1.25 
f. 1.72 f l.9 0  f.2.10

30 rőfös vég
csodavászon vsak

f. 3.65

30 rőfös vég
bőrvászon csak

f. 4 15

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4.95

30 röfög vég 
gyöngy vászon csak 

f. 5.45

30 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak 5.60

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6 40

50 rőfös vég 
bőrvászon csak 

f. 8.25

50 rőfös vég 
irlandi vászon 

csak f. 9.45

50 rőfös vég 
rum burgi vászon csak 

f. 10.40

30 rőfös vég 
jó  minőségű chiffon 

csak f. 4.65

30 rőfös vég 
R. chiffon csak 

f. 5.40

30 rőfös vég 
R. R. chiffon 
csak f. 6.85

30 rőfös vég 
csíkos kanavász 

csak f. 3.25

30 rőfös vég 
csikós és kockás 

I ma kanavász 
csak f. 4.56

30 rőfös vég 
finom kanavász csak 

f. 5.40.

35 rőfös vég kanavász 
különlegesség csak 

f. 6.40

30 rőfös vég 
fehér csikós 

csinvat ágyhu- 
ze tra  csak 

f. 6.35

30 rőfös vég vi
rágos fehér csin
vat ágyhuzatra 

csak f. 7.40

Remek női ing 
vászonból kézi 
bimzéssel csak 
85 kr. f. 1.15

1 56.

Rem ek női chif- 
fon ing schweizi 
bimzéssel csak 
f. 1.10 f. 1.42 

f: 1 .74

R em ek női háló corseta 
na«rv választékban csak 

98 kr. f. 1.25 f. 1.56

Rem ek női chiffon 
nadrág csak 

90 kr. f, 1.18 f. 1.45

Remek chiftön 
alsó szoknyák 
hímzéssel csak

f .l .3 5 f  1.75 f.2.25

R em ek cloth és 
posztó alsó szok
nyák csak f. 1.65 

f. 2.15 f. 3.22

V arrás nélküli 
vászon lepedő 2 
m. hosszn és 1 */, 

m. széles csak 
92 kr.

Varrás nélküli 
remek vászon le
pedő 2 m. hosszn, 

1'/* m. széles 
ősük f. 1.05

lutuzt test. uwim
Budapest. Kerepesi-ut 65. szám, 1. em.

Remek selyem 
cloth paplan 

minden színben 
f. 3,95

Remek caschmir 
paplan  minden 

sziliben csak 
f. 3.55

lakadalmi meghívó, 
névjegy,
levélpapír cégnyomássaí, 
rovatos iv,
alapszabály vagy má< eféle.
falragasz,
gyászjelentés,
évi mérleg,
számla űrlap stb. stb.

az élet szükségleteiben előforduló bármi
lyen nyomtatványra van szüksége, 

forduljon bizalommal a

P I R I N G E R  J Á N O S
k ö n y v n y o m d á já h o z  

Nyíregyháza, Városház-palota
hol olcsó árszámitással csinos kivitelű 
nyomtatványok készülnek, mindenkor «• 
megrendelő kívánsága szerint a legHlO* 

dernebb előállításban.
Kész nyomtatványok raktára.

A nyomdával könyvkötészet is van 
összekötve.

NYOMATOTT FlRINOER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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