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Lapuik a kel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

Erkölcs és politika.
Milyen szépen megfér egymás mellett 

e két szó, pedig ép úgy illik egymás 
roellé, mint uz Ördög és az Angyal, vagy 
mint az erény és a bűn!

Hogy mit, mindent szabad elkövetni 
a politikának, annak leghüebb tükreként 
szolgáljon az utóbbi napokban itt nálunk 
lezajlott politikai élet hullámzása. Nem volt 
eddig Nyíregyháza városának képviselője? 
De igen is volt! Volt egy derék jó ma
gyar érzelmű képviselője, ki annak előtte 
sok számos éven keresztül volt e város
nak első polgára, .feje, mint polgármes
terünk. A politikai élét szükségessé tette 
a Ház feloszlatását. És ugyan ezek a po
litikai mozgalmak, össze hozták és egye
sítették az összes ellenzéki-pártokat? Vagy 
legalább is ez volt mondva és hangoztatva! 
Mondhatom, hogy ez ugvanesak dereka
san bevállott, mert még soha jobban 
széjjel nem húztak, soha nagyobb hévvel 
egymás ellen nem dolgoztak és soha job
ban nem tolták az egyesült ellenzéki pártok 
a kormány szekerét, mint éppen most. 
Hu volt és van egyesült ellenzék ? akkor 
kérdezzük, hogy mi szükség volt erre, 
az itt nálunk oly ügyesen és minden ra
vasz fondorlattal előkészített és keresztül 
hajtott politikai akna munkára, a mely

csúf dolgot éppen az egyesült ellenzék 
azon vezérférfiai vezettek keresztül, a kik 
hivatva lettek volna, az úgy nevezett egye
sült ellenzéket összetartani! ?

Mi szükség volt kérdezzük, pláne 
most arra, hogy derék képviselőnket min
den ok és rászolgálás nélkül, éppen az ő 
leghűségesebbnek látszó és magukat min
dég és mindenütt annak valló emberei, 
jelen állásából, ki és elmozdítsák? így 
adott tehát első „életjelt" magáról nálunk 
az úgynevezett „egyesült ellenzék" ?! Mond
hatom szép dolog! Itt áll tehát egymás 
mellett, inegymástól elválaszthatatlanul ez 
a két szó „Erkölcs és politikau ! Még 
szerencse, hogy az és szócska közzéjftk 
furakodott, mert külötnben teljesen egybe 
forrottak volna, akár csak egy test és 
egy lélek?! A helybeli 48-as és függet
lenségi párt azon reméljük kissebb része, 
a kik nem átaloiták azt a csúf politikai 
akna munkát végezni, hogy az „egyesült 
ellenzék" daczára, pártba pártot alkossa
nak, úgy látszik ezen nemes és épületes 
munkájukat éppen a kormány vezéríiér- 
liai teljes és odadó támogatása mellett 
végezték! — Hát Ve; un szeretettel, ez 
aztán az igazi politika! Te veled volt 
derék képviselőnk pedig úgy tettek mint 
a czitrommal, kifacsartak, hát el is lök
nek ! Csináltak tehát „személyes politikát“

és egyszerűen „személyes bosszút“ forral
tak és vezettek keresztül ellened az úgy 
nevezett leghübb embereid! Most már csak 
arra vagyunk kiváncsiak, hogy a Te iga
zán hűséges embereid és polgártársaid 
miként fogják megtorolni, ezt az ellened 
elkövetett — enyhén mondva — politikai 
merényletet! ? Lássuk!

Sz—ó.

Á döntés.
— Irta: -lándoky Lajos, —

Rohamosai közeleg a pillanat, mely
ben a polgár a belső méltóságnak leg
magasabb fokára emelkedhetik, mert sza
vazata által áttörve életének egyéni szűk 
körét embertársai sorsára nyer döntő 
befolyást. A döntés hangjába fájdalmas 
hurok is vegyülnek, vérszemet kaptak a 
nemzetiségek; fészkelődnek a nemzetkö
ziség bajnonokai, a szocialisták; bőkezű 
lett az a csoport, melyet mindig a pénz 
penészes, dohos szaga lelkesített, mely 
mindig a kormány árnyékába dőlt s a 
kormány minden tagjának kortesbeszéde 
egy eszméért hévül, minden tagja észre
vétlenül becsúsztatta a „birodalom" ér
dekét. Vakmerő kalandorok utolsó kí
sérlete a mai, utolsó még ha ennek be- 
igazolása a sirok rendjét tényleg megkívánó.

T A 11 C A.
Vadászaton.
Irta: R ó n ay  Jenő .

Ősz és tél ülelkeznok. A természet a 
jól végzett munka után lezárni készül táradt 
szempilláit. Pihenés után vágyik az aggság 
apátiájával. Csendes melanthkólia ömlik el 
a tájon. Csupa báj ez a haldoklás, mely em
lékeztetvén saját elmúlására, mélységes bá
nattal tölti el az érző lelket. Olyan szomorú 
is az! Elmúlni, letűnni abba a végtelen isme
retlenségbe, melyből az örökkévalósághoz 
képest talán nem is egy perere életre kel
tünk, hogy küzdve, fáradva, hírnév, dicsőség, 
gazdagság után futkosva, s e közben leti
porva — ha másként lehetetlen célhoz jutni — 
azt, aki pedig éppen olyan Isten teremtmé
nye mint mi, de utunkba áll, újra és meg- 
másithatatlanul leszálljunk a félelmetes ho
mályba, aludni az álmot, melynek nincsenek 
álmai.

.Mindnyájan, kik itt kovélykedünk,
Meghalunk egyszer és porrá leszünk,

A büszkeség, a szépség meglazul,
S egyforma por lesz koldusból királyból."

llrrá lett a lelkei a hangulat, az egész 
világ az, mondja Reviczky, s egyszerre poéták 
lettünk. Érezzük hogy azok vagyunk, leg
feljebb nem tudjuk formába önteni a fény 
és árny ama csodás keverékét, mely elemi 
erővel rázza meg egyszerre egész valónkat.

Felemelkedünk a föld porából az esz
mék magasságába, s olyan kicsinyesnek, 
olyan hiábavalónak látszik minden vágy, min
den törekvés, mely a büszke ember keblét 
dagasztja, s mely valami nagy, valami vi
lágra szóló tettre olthatatlan szomjúsággal 
ösztökéli, hiszen a világnak legnagyobb di
csősége is olyan kicsi!

Levetjük a földi mezt. Csak a lelkünk 
száll, csapong, megtisztult érzéssel. Nem szen
vedünk már a mindennapi élet ezernyi tii- 
s/.urásától. Megenyhül minden fájdalmunk. 
Megnyugszunk. Megbocsájtunk, s a humorista 
fölényével megmosolyogjuk a parányi ember 
erőlködését.

Hangulatunkat az arcunkba vágódó hi
deg északi szól üti fel.

Újra a földön vagyunk.

Nagy pelyhekben hull a hó. Nesz nél
kül — mint a gondos édes anya alvó gyer
mekét — takarja be a szunnyadó földet. A 
lombtalan fákat, a zörgő avart, az egész tá
jat bevonja az ártatlanság színével.

Haragos északi szél próbálja a tüdejét, 
i Eleintón kíméletesen fuj egyet-egyet, majd 
: kedvet kap s mindig mélyebben vesz léleg- 
i zotet, hogy a következő percben begyako- 
! rolt dinamikával csináljon a szölid hópely- 
! hek közt egy kis kavarodást.

Tetszik neki az önkéntelen tánc. Azt is 
észrevette, hogy megint készül valami. Igen. 
Annak a rettenthetetlen gárdának — mely 
nem ismer rósz időt — lelkes kis töredéke 
tűnik fel az ut kanyarulatánál. Vadászok jön
nek.

Rajtuk ki nem fogsz szél koma! Ma 
azért sem, mert „hajtások" lesznek, s ilyen
kor óra számra kellvén egy helyen álíani, min
denki jó meiegen öltözik. A nem épen lo- 
vagias ellenfélnek összes vívmánya, hogy a 
prémes gallérok álló helyzetbe kerülnek, a 
sipkák a fülekre huzatnak és sűrűbben forog 
a — kulacs.

Megállnak a kocsik. Vigan ugrálnak le 
a bundáktól megvedlett nimródok. A tokok
ból előkerülnek a jóféle Pieperek, hammer- 
lessek, Winchesterek, Browningok. Megvizs_

huzat, gamzé gaas fodrok,

Lapun!

,  u. m. ruha bevonatok, 
„ keztyük, legyezők. = = = = =  

Ingek. gallérok, zsebkendők, kézelők, nyakkendők stb,
óriási választékban megérkeztek E I S L E R  K Á R O L Y  üzletébe
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szuverén állam szerződtünk az osztrák 
területek urával, mely szerződés, ha fej-' 
lődésünk gátja, felbontandó. Ha félő ra
gaszkodással övezett küzdelem homályt 
hagyott nem azért tette, hogy gonosz 
sarjak e homályt, melyről mindig hittük, 
hogy drága ereklyénk leple, durva kézzel 
eltávolitva azt igazolják be, hogy apám
tól semmit, de semmit nem örököltünk. 
A nemzetközi életben Magyarország el
tűnt, eltüntették, de a döntés után hir
detni fogjuk a nagy világnak, hogy Ma
gyarország és Ausztria védelmi szövetségét 
tiszta nemzetközi frigyként is tekinthetni, 
melyből a fejedelem személyén kívül 
újabb kapcsolat nem következik. Vesze
delmes fogalom a birodalom fogalma, 
magyar koponya szótára be nem logadja, 
lelke háborog, ha hallja. Be csempész
ték törvényeink szövegébe, de jóhiszemű
ségünk hajótöréje hatalmas intőjel. Intő- 
jel, hogy frigyszerü viszonyaink csak bi
zonyos meghatározott föltételek létezéséig 
igényelhetnek közös biztosítást. A kü
lönböző és ellentétes vélemények tengeré
ből csillog az igazgyöngy : az egybefor
rott igazság harcosok győzelmi jele. A 
politikai intézmény gépezetének mozgató 
ereje az önérzetes polgár, tőle függ, hogy 
hasznára lesz e a gép a hazának vagy 
összeromboija-e. Az államépület újjá al
kotását ne keressék ott, hol az észszerü- 
ség, vagy a hasznosság iskolájának tanúl- 

! mánvai a szavazat nem az anvagi haszon 
és számítás alapján nyugodjék, hanem a 
nemzetnek imádásán. Ez lágyén a közös 
Isten, mi egyesit a nagy pillanatban. 
Annyit szenvedett nemzetem elvérzett nagy- 

I jai lebegjetek őrző angyalként most, mikor 
veszélyeztetve van minden fölöttünk !!!

Politikai testvérharcz.

zeti ítéletet. Miként sok másban, úgy eme 
feltevésünkben is csalódtunk. Az egyesült 
ellenzék kebelében ugyanis testvérharcz 
ütötte fel fejét. Vannak választókerületek, 
ahol ellenzéki jelölt, ellenzéki jelölttel áll 
szemben, hogy a szabadelvű párt jelölt
jének utat nyissanak a győzelemre.

Nyíregyháza város elvű, hazafias vá
lasztói szintén két ellenzéki zászló alatt 
csoportosultak. Nálunk az ellenzék győ
zelme biztos, de a győzelem nem az egy
mással szemközt állott ellenzéki jelölteknek, 
hanem azon választóknak érdeme, akik 
hívek maradtak a leghazafiasabb eszmé
hez. Nálunk nem győzhet a kormány, mert 
emez elvhü választókat a korteskedésnek 
semminémü eszköze nem forgatja ki elv- 
hűségükből.

De kérdjük mi történhetett volna a 
háromszinü nemzeti jelvénynyel, ha vá
lasztóink oly erősen ki nem tartanak ma
gasztos elveik mellett V Hiszen nállunk is 
lesben állt a szabadelvüpárt s várta a 
testvérharcz fejleményét s csak akkor ha
tározta el, hogy jelöltet nem állít, midón 
meggyőződött arról, hogy a nyíregyházi 
választók minden körülmény között kö
vetkezetesek maradnak példás hazafi-
ságukhoz.

Lehetnek azonban választókerületek, 
ahol a nép hazaíisága enged, a lekíisme- 
ret tágul, ha a bőkezű kormány a leg
hatalmasabb korteseszközt, a pénzt veszi 
alkalmazásba. Ez annál lehetségesebb, ha 
az ellenzék emberei, jelöltjei egymás ellen 
torzsalkodnak. Amely választókerületben a 
párt megszakad, a testvérharcz felüti fejét, 
ott az utolsó perczben is előállhat a kor
mány jelöltje s kétségessé teheti az el
lenzéknek biztosra vett győzelmét.

Midőn azt láttuk, hogy a legnagyobb 
veszély pillanatában, az egyes ellenzéki

1905. január 21.

pártok oly czélból egyesültek, hogy kő- 
Midőn elhangzott, hogy a kormány- ; zös erővel álljanak ellene a kormányelnök 

elnök és pártjának ismeretes merénylete j és pártja vakmerőségének, azt hittük, 
felett ítéljen a nemzet, azt hittük, hogy j hogy az ellenzéki párt képes lesz válasz- 
az egyes pártok tömörülve várják a nem- | fásokkor is az ellenzéki érdekeket meg-

A nemzeti gondolat halálával kettétörik 
azon költői zománc, mely nélkül rideg 
pálya a hosszú élet s álomkórságba sü- 
lyed az isteni szikra. Győzelme ennek 
beigazolja a nemzetiségeknek, hogy ók 
csak eszközei a birodalmi politikának, 
mely az ellentétes érdekek kiélesitésén 
élósködik, hogy mi óhajtsuk az erőszak 
érvényesítését. A szocialismusnak nincs 
talaja a magyarság lelkében, hisz a mi 
leghöbb vágyunk a szabad, független 
Magyarországban jogosított, jólétben élő 
népnek előállása. A világember korunk 
legvadabb álma, mert nem ösmerik a 
s z ív  titkát, mely szomjazza a szeretet 
melegségét, hiányosságával boldoltalansá- 
gunkra tör. A kiánó bajokra orvoslást 
keresünk, sürgetünk mi is, érezzük a 
nyomor szenvedéseit, de ez egy átalakuló 
korszak eredménye is, nem pusztán a 
meglévő jogrendé. A nemzeti élő sajá
tosságot kiölni nem lehet soha. S mig 
ez izgatok a nép filléreit csalják ki, ad
dig kollégáik kik más néven szerepelnek, 
a liberális uj bárók és nagykereskedők, 
kiknek az önnállóságunk foganatosítása 
ismét csak használna, erős szövetségre 
lépet ellenünk s hogy ügyünk gyengül
jön minden ‘ érzésének anyját, pénzét 
szórja, Boldogságot nyújthat a hatalom 
e kis zsarnoknak, de a legbecsesebb sor
sot, minden adományok legfelségesebbjét, 
a teljes és mély rokonszenvet csak a 
nemzet harcosainak nyújt az igazság-osztó 
természet. A becsületesség gyilkosaival 
szemben galvanizált holttest lesz a tiszte
let, mely pedig mindig célja volt az igaz 
haladásnak.

Hitünk megújult, papjai a hőstett 
öntudatával küzdenek, a döntés után 
együtt lesz a magyar párt és a biro
dalmi párt bukik minden körülmények 
között Angliában minden száz lakosra 16 
választó esik, Németországban 20. Fran
ciaországban 27 és nálunk 7. Minden
nek dacára buknia kell a jog meggyalá
zóinak, a birodalmi lovagoknak. Mint

gálja mindenki a szerszámait, hogy a döntö i 
pillanatban baj ne legyen, s nyugodtan várja 
a rendező intézkedéseit. A rendező, kinek j 
ajkáról úgy lesik, úgy várják a szót, mint 
valami újkori messiást, — ma a föerdósz ur. — 
Apró emberke, nagy nagy bajusszal, ami 
marcona külsőt kölcsönöz neki, mintha valami 
kegyelmei nem ismerő félelmetes hadvezér 
volna. Azonban a félelem, amit gerjeszt csak [ 
addig tart, mig meg nem szólal. Szeretetre 
méltóan bőbeszédű. A következő 10 perc alatt 
úgyszólván egész biográfiája ismeretes a tár
saság előtt, — ö maga mondta el — s lát
ható, hogy a milyen kis ember, olyan nagy, 
olyan nyílt a szive. Csupa derű, csupa mo
solygás. Most ismét komoly, s úgy fordul a 
tisztelettel várakozó hajtócsapat vezetőjéhez, 

"a fővadászhoz: „A hajtókkal iskolázott"? 
„Igon“ hangzik a válasz. „Akkor indulha
tunk." Az az még nem, vonja vissza a szót, 
s mógegyszer megadja a haj toknak az uta
sítást, e rövid, de velős bevezetés kíséreté
ben: „Aki jól viseli magát, áldomást iszik." 
Elsorolja előttük, lelkűkre köti mindazokat a 
szabályokat, melyeknek betartása elengedhe
tetlen a sikeres vadászatkor.

A hajtők elindultak.
Az erdész legünnepélyesebb arcával, 

mai szerepe büszke öntudatával fordul most

i a vadászokhoz. Néhány idegen arcot lát köz- 
i tűk, s bizonyára ez indítja arra, hogy ezek- 
i nek is, természetesen jómodoru emberhez il

lően általánosságban, a vendég-jogot tisztelve, 
oktatást adjon a vadászatok kis kátéjának a 
fegyverkezelósre vonatkozó részéből, szelíd 
mimikával helyezvén kilátásba bírságokat, 
ha valaki vétkesnek találtatnék a tanítás 

I nemkövetósóben.
** *

Kattognak a puskazárak. Mindenki he
lyén van, mindenki tölt. Még néhány célzó 
mozdulat, s izgalmas várakozásban siri csend
ben állnak a vadászok, tágra nyílt szemek
kel meredve a sürü bozótban s egy-egy pil
lantást kisértve meg a kavargó hópelyheken 
át a szürke ég felé.

** *
íme a mintaszerű rendezés, s ezzel el

értem cikkem tulajdonképoni céljához is. 
Rámutatni kívánok a veszedelmekre, melyek 
vadászatokon a felületesség, rendszertelen
ség folyományaként testi épségünket, magát 
az életet fenyegetik.

Minden sporttal együtt jár a fizikai 
megerőltetés. Bizonyos fokig testi épségünk 
is veszélyben forog. A lovas lebukhatik lo

váról, az úszó vízbe fúlhat, a tornász merész 
mutatványai közben nyakát szegheti, a vívó 
kék foltokat kaphat, de mindeme veszélyek 
elkerülése mégis leginkább saját ügyességünk
től függ. Csak a vadászaton állunk tehetet
lenül az életveszedelemmel szemben, mikor 
a kegyetlen végzet olyan valakit rendel mel
lénk, aki puskája kakasát sem tudja nyugvó 
helyzetbe hozni, nem hogy ismerné, vagy ha 
ismeri betartani igyekeznék a szerencsetlen- 
ségek meggátlására hosszú gyakorlat által 
szentesitett törvényerejű szabályokat.

Ma már mindenki vadásznak képzeli 
magát aki lőni tud, pedig a jó lövő s jó va
dász nem azonos fogalom.

Senkinek nincs joga egy társaságot, 
vagy egyeseket ügyetlen fegyverkezelésével, 
szabályok figyelmen kívül hagyásával órákon 
át életveszedelemben tartani, s magam részé
ről társas vadászaton való részvételt csak 
olyan egyénnek engednék meg, aki bármi 
módon tanujelét adta annak, hogy úgy a 
fegyverkezelés, mint a vadászatok r e n d j é n e k  
legalább elemi, s okvetlenül megkivántató 
szabályait ismeri.

Kevesebb volna az esetek száma, mi
kor ártatlan emberek vére folyik.
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t e r je  8 0  k r a j c á r .  Ú jd o n s á g  ! c r e p e  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 ty ü k , b á li harisnyák

s tb ., n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  s

______________________________________________________________ Kohn Ig n á cz  ü zle té b e n , városház palota.
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óvni Az egyesült ellenzék ebbeli törek
vése'azonban több választókerületben meg
hiúsult az által, hogy a párt pártokra 
o sz lo tt , hogy a párt párt ellen harczol; 
v^vis testvórharcz dűl sok választókerü
letben- Ez a visszatetsző körülmény, emez 
áldatlan állapot, nem szolgálhat előnyére 
aZ egyesült ellenzék összetartó s a sikert 
biztositó eszméjének.

berbaráti alkotás megvalósítása képezi moz
galmuk célját, az iparos segédeknek és 
munkásoknak betegség esetén kellő ápolása 
és ellátására, az ipartestület kebelében külön 
betegsegélyzö pénztár létesítése által.

Legkevésbé sem kicsinyelhetjük a ke
rületi betegsegélyzö intézményét, mert hiszen 
alig van olyan szociális törvényünk, mely a 
munkás érdekeit annyira felölelné és a mun
kás kérdés megoldását célozná, mint éppen 
a betegsegélyzö pénztárak fölállításáról szóló

Mi azt hisszük, hogy az olyan je- 1891. évi XIV. törvénycikk. Boldogult, Ba
löltek eoynémelyikét. aki meghasonlást í ross miniszter nagy alkotásai között méltó
támasztott az ellenzéki pártban, nem a 1 ^elyet el .ez a törvény. Nyilván a leg-
,s,ul ... • . . .  magasztosabb érzés es gondolat vezették,
nemzet, nem a púit 11 le , hanem önje- midón a munkásokról kívánt gonnoskodni.
nek érdeke vezérli. Ha eme feltevésünk . . . . . . .
való, akkor megérdemeljük, hogy a sors 
könyörtelen keze tanítson összetartásra.
Most. midőn legszentebb jogaink elkobzá

Ámde a kivitel folyamán a gyakorlati 
alkalmazásban ez intézmény — már t. i. a 
betegsegélyzö, — az ország jó részében 
máig sem tudott rokonszonvet kelteni. A 
pénztárakat annyi viszontagság érte, hogy

sáról. a nemzet Ítéletéiől van szó. nem az iparosok és munkások lelkében inkább
ellenszenvet és idegegkedóst keltett mint ro- 
konszenvet.

lehet nagyobb bűn. mintha egyes embe
rek a saját érdeküket, saját kívánságuk
kielégítését, elébe helyezik a nemzet ér
dekeinek.

A bároms/.inü zászló, szent jelvény. 
Ez a jelvény nem arra való, hogy az el
lenzéki hazafias pártban meghasonlásra 
használóik. A választókat nem szabad 
olvan eszköznek tekinteni, melyeknek 
vállán a hiúság magaslatára lehet emel
kedni. Most jelölt és választó előtt egy 
czélnak. nemzet érdekei megóvásának kell 
lebegnie.

Még nem késő. még nehány nap 
választ el a választásoktól, gondolja tehát 
ujpg minden olvan jelölt, aki a pártban 
pártoskodást támasztott, hogy a párt győ
zelmét. az ellenzéki eszme diadalát kocz- 
káztatni nem szabad. Ha valamely vá
lasztókerületben az egyesült ellenzék zász
laját a pártoskodás miatt porba találnák 
ejteni, vájjon képes lesz-e annak okozója 
a nemzet szigorú, de megérdemlett Ítéle
tét elviselni ?

Ismételjük, hogy a függetlenségi esz
mék győzelme Nyíregyházán biztos. Ez a 
győzelem polgárságunk hazafias érzületé
nek. politikai érettsége és a hazai ügyek 
iránt tanúsított érdeklődésének záloga. 
Nálunk magasan leng ama zászló, melyre 
a dicső szabadságharcz eszméi vannak 
feljegyezve. A mi választóink bírnak a 
hazának java iránt kellő érzékkel Itt a 
politikai meggyőződés meg nem vásárol
ható. mindamellett nem látjuk szívesen a 
pártban támasztott pártot, a pártnak meg
szakítását. A testvérimre/ az eszme rová
sára. az egyetértő munkásság hátrányára 
szokott történni.

Közeleg a választás, a politikai mér
kőzés napja. A nemzet Ítélni fog. A a.jha 
az egyesült ellenzék lionmentő szándéká
nak. nernts törekvésének teljes diadala 
fejezné ki a nemzet Ítéletét. X.

ípartestiileti betegsegélyzö 
pénztár.

Nagy horderejű kérdés megoldásán fá
radoznak iparosaink; komoly elhatározásra 
szánták el magukat. Nemcsak anyagi érde
keiket védik meg, hanem mélyreható em-

Mert amellett, hogy e pénztárak a ta
gokra nagy terheket rónak, nem képesek 
emberbaráti céljuknak a kívánt módon meg
felelni, mert a nagy kezelési és administrá- 
tionális költségek veszik igényim anyagi 
érejiiknek nagy részét. A Nyíregyházi ke
rületi betegsegélyzö pénztár is a kikontako- 
zást csak az iparosok vállaira rakott újabb 
terhek, a tagdijak felemelése által akarja 
elérni.

Igaz, hogy a kerületi betegsegélyzö 
azért küzd nehézségekkel, mert bevételeit 
erősen igénybe veszik a kezelési és orvosi 
költségek, de a helyi iparosainkra arányta
lan terheket ró, mert a vidéki tegok — 
arányhoz képest — sokkal nagyobb mérték
ben veszik igénybe, mint a helybeliek. A vi
déken dolgozó munkások között sokkal gya
koribb a megbetegedés, súlyosabbak, több 
gyógyköltsóget igényelnek az esetek s a 
táppénzek is hosszabb időre terjednek, mint 
az itteni iparos segédeké, s igy azok költ
ségei is a helyi tagokat terhelik.

Az ipartestület kebelében felállítandó 
péuztár ellenben sokkal kedvezőbb helyze
tet biztosíthat tagjainak. Az elnöki s legfel
jebb egy pénztárnoki állás tervezése vállik 
szükségessé, a mi már nagy megtakarítás. 
Ily körülmények között az uj pénztár kisebb 
tagjárulókkal is nemcsak betegeinek nyújt
hat jobb ellátást, hanem azok hozzátartozóit 
is istápolhatja, tehát a törvény intontióinak 
is jobban megfelelhet mint e kerületi beteg- 
sególyzö pénztár, mely a helyi iparosok in
dokolt véleménye szerint : nem tölti be hi
vatását a kellő tapintatossággal.

Már pedig ha segíthetnek rajta, hát nem 
igen teszik ki magukat zaklatásoknak. Es 
segíthetnek, mert Nyíregyházán 900-at meg
közelítő bejegyzett iparos van, kiknél ezret 
jóval meghaladó alkalmazott van ós az ide
vágó törvény szerint 200 iparos felállíthatja 
a külön pénztárt.

Ezek az indokok vezették az ipartestii- 
let elöljáróságát az uj pénztár létesítésére, 
ami különben régi vágya úgy az iparosok
nak, mint az alkalmazottaknak ós a meste
rek ós munkások által külön-kiilön és együt
tesen is alapos tanulmányozás és megfonto
lás tárgyát képezte.

Hogy a kerületi betegsegelyzore men
nyiben fog hatást gyakorolni az ipartestületi 
betegsegélyzö pénztár azt most nőm kutat
juk, do azt hisszük, hogy a viszonyok vál
tozása szintén valamely kedvező kibontako
zást idéz elő.Gratulálunk az ipartestülot elöljárósá
gának üdvös eszméjéhez. Annyi energiát a 
a helyes kivitelhez, mint amennyit egy ily 
életre való eszme megérdemel ! ! Porgách

Levél a szerkesztőséghez.
• Tekintetes Szerkesztőség!

Arra kérem, hogy alábbi „Nyilatkozat
omnak b. lapjuk legközelebbi számában helyet 
adni szíveskedjenek.

Nyíregyháza 1905. jan 18.
Kiváló tisztelettel:

Geduly Henrik, 
ev. lelkész.

Nyilatkozat.
E b. lapnak legutóbbi számában y . . . 

aláírással megjelent ós személyemmel is fog
lalkozó közleményre legyen szabad röviden, 
a következőkben válaszolnom :

Eddigelé ez a negyedik választás, amit 
Nyíregyházán átélek. Senki sem mondhatja, 
hogy akármelyikben is papi hivatásomat túl
haladó politikait evékenységet fejtettem volna 
ki. Az elsőnél ós harmadiknál mindössze 
leszavaztam, a másodiknál itthon sem voltam. 
Ila ezenkívül valamely aktív szerepet játszot
tam, az csak abban állott, hogy polgártár
saim bizalmából egyes küldöttségekben vet
tem részt, részint mint annak egyszerű tagja, 
részint, mint szónokuk. Ezt pedig még —y. 
ur se veheti rossz néven tőlem, a ki végre 
is nagyobb súlyt kell, hogy helyezzek pol
gártársaim spontán bizalmára, mint —y. ur 
magánvéleményére. Hogy a mostani válasz
tásnál egy lépéssel mégis tovább mentem — 
de semmi esetre sem odáig, a meddig azt 
—y. ur, bizonnyára egyoldalú informátióra 
hallgatva, állítja ; a mit, ha —y. urnák úgy 
tetszik, nevekkel, tényekkel ós számadatok
kal is be tudok bizonyítani — annak kizáróla
gos oka abban van, mert a leghidegebb tár
gyilagossággal is ítélve meg a helyzetet, a 
magyar haza alkotmányának épségét veszede
lemben látom, már pedig ilyen esetben pap, 
vagy nem pap, de a közjó ós közerkölcs jól 
felfogott érdekében, személyi tekintetek ki
zárásával, mindent el kell követnünk, a küzde
lemre alkalmas egyéniségek megválasztása végett; 
ilyen esetben a haza alkotmányának védel
mében kell, hogy leomoljók közöttünk min
den válaszfal, legyen az akár felekezeti, 
akár társadalmi álláskülönbség. . . . „Mind
nyájunknak ott kell lenni ! ! ! . . . . “ Ez nem 
egyszerű pártpolitizálás ; ez már alkotmány- 
védelem !

Egyókbént arra a haragra, amely —y. 
ur cikkén átvonul ós azokra az igaztalan 
vádakra, a melyek abban foglaltatnak, csak 
az Üdvözítő következő szavaival válaszolok : 
„Boldogok, a kik háborúságot szenvednek 
az igazságért.“ (Máté ev. V. r. 10 v.) „Eze
ket szóltam nektek, hogy meg ne botrán- 
kozzatok. A gyülekezetekből kivetnek tite
ket, sőt el jő az idő, hogy mikor valaki 
titeket inegölend, állítja, hogy isteni tisztele
tet cselekeszik." ("János ev. ÍVI. R. 1. 2. v.) 
Az Ur ezen szavaiban benne foglaltatik az 
igazságért küzdők, sokszor keserű sorsának 
megjövendölése, de benne foglaltatik más
részről az a nyílt felhívás is, hogy küzdel
mükben semmiféle igaztalan támadás hatása 
alatt meg ne tántorodjanak. És ez volt az 
irányelvem eddig ; ez lesz ezután is,

Ennyi az, amit e kérdésben egyszer s 
mindenkorra elmondani szükségesnek láttam.

Kelt Nyíregyházán, 1905. évi január hó
18. napján.

Geduly Henrik,
ev. lelkész.

Nyíregyháza lótenyésztéséről.
Nyíregyháza lótenyésztő közönsége min

dig büszke volt kiváló ós szép lóanyagára, 
de mint minden téren, úgy itt is bekövetke
zett a hanyatlás stádiuma.

Folyó hó 17-én a katonai lóavató bi
zottság elé igen sok 3 éves csikót felveze_

\  [„„kiválóbb tanárok  és or- Híd. ÖL ©tGgSGgG^Ilél, 1Ó g Z  Ő SS 01 V 8 K  i lU llltO S
m int hatható* s**r «  ,  . . .  ___________ '  „„.X. , ,  1 A  V .ba'aináT”r,v"I','idült bronchitis, szamárhurut láb*
„Aknái influenza után aján lta tik , Em eli az é tv á g y a t  és a te s t s ú ly t ,  eltávolítja  a

&  / f f  m  / V  -  . d á s t  — Kellemes szaga és jó  ize miatt a gyerm ekek is szeretik. A gyégy-
h l  köhögést és a  köretet és ^ * zun‘ert “ ható. -  Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

/."luiahhan . ^ iioffm ann-L a R oclie & Co vegyészeti gyár Kaséi ( S v á j c z . ) _________
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tett a helybeli lótenyésztő közönség, de ez 
eredmónynyel nem lehet dicsekedni, mert 
alkalmas igen kevés lett.

Ennek nem az az oka, mintha talán 
nem volna jó lóanyag, hanem ez a jó anyag 
agyon van tenyésztve minden rendszer nél
kül, úgy hogy telve van részint örökölt hi
bákkal, részint túlságosan el van puhítva. 
Igen sok csikón meglátszik, hogy korán lett 
befogva és bármennyire kíméli is gazdája, 
az a gyenge csontozatu fejletlen állat még 
nem arta való, hogy kocsi előtt járjon.

Ezen néhány megjegyzés nem gyalázni 
óhajtja a lóállományt, hanem inkább tömörí
teni a gazdaközönséget azon célból, hogy 
egységes alapon, kellő szakértelemmel és az 
utasitásitásokat jó szívvel fogadva, kiküszö
bölni a tenyésztésre nem alkalmas öröklő 
hibákkal biró állatokat és a nyíregyházi ló
tenyésztést visszaállítani azon fokra, midőn 
katonai, kocsi és luxuslovak vétele végett 
bárki nyugodtan ide jöhetett.

A vármegyei gazdasági egyesület és a 
gazdaszövetség minden eszközzel segítségére 
van a lótenyésztő közönségnek, a rendelke
zésre álló szakemberek nagyon szívesen ad
nak útbaigazítást, csak az a fő, hogy a gazda 
ne ragaszkodjék elfogulaltan hibás tenyész
állatához és kiilösen az apaállatok megvá
lasztásánál logyen tárgyilagos.

Egy nagy hiány máris javítva van a 
csikólegelővel, mert lovainknak, mint emlí
tettem, az is nagy hibájuk, hogy elpuhultak.

Aki ismeri polgármesterünk lelkes han
gulatát és ügybuzgóságát ezen kérdés ér
demleges javítását illetőleg, az bátran csat
lakozni fog munkálkodó gárdájához és ha a 
lótenyésztő közönség úgy a gazdasági egye
sület* mint a gazdaszövetség kiváló lószakér
tőinek közösen megállapított tenyószirányát 
fogja követni, néhány óv alatt nemcsak, 
hogy ki lesznek küszöbelve a mai nagy hát
rányok, hanem a lótenyésztés már olyan 
fokra is fog emelkedni, hogy a gazda busá
sáéban fogja élvezni a lótenyésztésbe fekte
tett tőkéje gyümölcsét.

d.

Kevesen voltak, de végeredményében 
mégis sikerült a mulatság. A tánc késő reg
gelig tartott, a hangulat fokozatosan emel
kedett egészen 6 óráig. (Pusztán a sátrakban 
elfogyott 81 üveg Pomery) Sikerült anyagi
akban is. (Bevétel 3600 koronán felül.) A 
sátrak csemegéi csalogattak csengő aranyakat 
s a habzó pezsgő elbóditotta még a szegény 
hivatalnok embert is. A virágárus leányokat: 
Básthy Berta. Osapkay Ilonka, Dietz Anna, 
Ferenczi Irén, Haas Irén, Haas Marcsa, ílaiasi 
Margit, Juhász Adói, Kiár Margit, Kubassy 
Berta. Molnár Nelli, Weisz Marcsa.

A rendezőség ólén Rósenthál Gyula az 
akkori egyleti titkár állót s mondhatjuk, ami 
sikerült tisztán az elnöknö: Ferenci Miksánó, 
a Rósenthál és Pavlovits érdeme. A mi pedig 
nem sikerült az részint előbb elmondatott, 
részint a blazirt fiatalemberekből álló rende
zőség müve, de szerencsére jöttek az Ertolyón 
túlról is ismeretlen táncosok.

Dr. C songor G ergely.

Az izr. nőegylet január 14-iki 
táncestélyéről.

Sohasem volt olyan szép a „Korona" 
táncterme, mint a múlt szombaton. A felállí
tott sátraknak minden porcikája egy-egy si
került ötlet volt s oly ízléssel tanúskodtak, 
milyent csak szakértőtől várhatunk s ez mind 
Pavlovits Károly' mérnököt, közéletünk már 
ismert tagját dicséri.

Sokan hiányoztak a mulatságról. Olya
nok kik máskor mindig ott voltak, olyanok 
is, kiknek ott kellett volna lenniük.

Talán attól féltek, hogy' a sátrak sepa- 
risálni fognak ? — Tévedtek. A sátrak el- 
árusitásra szánt helyek voltak, ahol talán 
kissé drágán, de meglehetett fizetni a hely'et, 
— ha véletlenül nem is talált volna min
denki mindenüt barátságos arcokra. Do hát 
kérem ? Egy oly'an fényes közönség csak 
nem borulhat egymás nyakába ismeretlenül, 
hiszen mulatozni nem pedig érzékenykedni 
megyünk a bálba.

Osztán meg a jótékonyság !
Vannak társadalmunkban hibák — ta- 

gadhatlanul — de ezeket máskép kell elosz
latni. Nem az tüntet a ki a jótékonyság na
gyon drága kostümjében megjelenik, hanem 
a ki otthon marad. Tessék közeledni. Az il
lemszabály társadalmi törvény. A/.t megszegni 
nem lehet. Klikkek nincsenek. Ez bebeszólós. 
Tessék elhinni. Viszont egyesek ragaszko
dásait észrevenni hálátlan dolog, nem fizeti 
ki magát. Az ilyeket magukra kell hagyni. 
De — sajnos — ezt már csak a jövőre 
mondom. Már a kocka az 1905-ik esztendőre 
elvettetett.

H ÍREK .
Nyilatkozat. Minthogy még Nyíregy

házán is akadnak urak és egyének, kik 
rendkívül nagy előmenetellel foglalkoznak 
állandóan mások családi, anyagi és poli
tikai viszonyaikkal; csak annyit óhajtok 
ezeknek tudomására hozni, hogy7' a ki a 
múlt nyáron az itt lezajlott politikai moz
galmat figyelemmel kisérte, eléggé tisz
tában lehet politikai álláspontommal. Hogy 
hátam mögött, így hát tudtomon kívül 
ezek a jő urak mily szerepkört igyekez
nek reárn erőszakolni, ez ellen terrnésze- | 
tes nem védekezhetem. De az ily eljárást 
oly nemtelennek tartom, a melylyel szem- j 
ben tisztességes embernek védekezni nem 
is szabad. Schlichter Gyula.

Kitüntetés. A király „Leffler Sámuel 
nyíregyházai ágostai evangélikus fógimná- i 
ziumi tanárnak és helyettes igazgatónak, j 
a közjótékonyság terén szerzett érdemei- 
ért, a koronás arany érdernkeresztet adó- í 
mányozta.“ Ekként szól a hivatalos érte- ! 
sités, Leffler Sámuel most már főgimná
ziumi igazgató igazán megérdemelt kitün- j 
totóséról, mely kitüntetés őszinte örömet 
keltett nemcsak városunk közönségénél, 
de a kitüntetettnek az országban nagy 
számmal levő ismerőseinél is. Leffler Sá
muel ugyanis a humánus czélokat szol
gáló jótékony nöegyietnek 25 évig volt 
fáradhatlan titkára, mely idő alatt az em
berszeretet legnemesebb munkásságát a 
jótékonyság gyakorlására, nemes.szivének 
a mások mostoha sorsán való könnyíté
sére irányította. Az igazi emberbarát, a 
fenkölt gondolkodású férfin áldásos tevé
kenysége nem kerülte ki a felség figyel
mét sem és kitüntette öt, aki a jótékony
ság gyakorlásában keresett és talált min
denkor legszebb jutalmat. A Leffler egész 
élete, minden munkássága, tanári és igaz
gatói működése arról tanúskodnak, hogy 
a jóságos ember akkor boldog igazán, 
midőn másokkal jótékonyságot, előzékeny
séget, elnézést gyakorolhat. Részünkről 
őszinte, legjobb kivánatainkat fejezzük ki 
a megérdemlett kitüntetéshez.

Nekrológ. Őszinte részvétet keltett ama 
gyászhir, hogy Bókefy László, m. kir. pénz

ügyi titkár, a tevékeny tisztviselő e hó 19-én 
megszűnt élni. Temetése ma délután 3 óra
kor lesz.

Elnökválasztás. A , Kereskedő Ifjak Egy
letéinek ügybuzgó alelnöke Rósenthál Gyula 
közgyűlést hivott egybe folyó hó 8-án a 
Kiár Andor lemondásával megüresedett el
nöki szók betöltésére. A szokatlan számban 
megjelent tagok felismervén az egylet fejlő
désének az elnök szemólyóveli összefüggését 
egyhangú lelkesedéssel egy oly egyént emel
tek a e sok körültekintést, nemes ambitiót 
ügybuzgalmal, odaadó munkásságot igénylő 
állásra, ki magában egyesíti mindazon tulaj
donságokat, melyek e pozitióra kvalifikálnak 
s igy a választás a legszerencsésebbnek 
mondható ; az újonnan megválasztott elnök • 
Groák Ödön. Már maga a név egy helyes 
programra az egylet jövő életére nézve 
mert közismert Groák Ödön minden izében 
merkantil érzelme, mint azt mindjárt pragramm- 
beszédóben ügyesen ki is fejtette, s i<ry 
méltó jogosultsággal nézhetünk elnöki mű
ködése elé. Az egylet iránt érzett szeretőié
nek és egy ily irányú egyletet vezető ké
pességének élénk tanujelót adta már e rövid 
idő alatt is, midőn a mielőbbi megvalósítás 
elé viszi azon üdvös ideát, hogy az egylet 
helyiségeiben az ifjúság szakismeretének 
gyarapítására szakfelolvasások és előadások 
tartassanak. Reméljük, hogy az uj resfine 
alatt az egylet a helyes irányban, céltudato
san arra a szellemi nívóra emelkedik, mely 
csak dicséretére fog válni az uj elnöknek és 
méltó tiszttársainak, kiknek egyónuiségei biz
tos zálogát képezik az egylet jövő virág
zásának.

Hirdetmény. 2 Kpv. 1905. Nyíregyháza 
város központi választmánya az 1874 XXXIII.
t.-cz. 62., 68., és 75 szakaszai, valamint az 
1899. XV. t.-cz. 153 155. és 156 szakaszaira 
való figyelemmel közhírré teszi, hogy' váro
sunk 1905—1910. évi országgyűlési képvise
lőjének megválasztására határnapul folyó évi 
január hó 26-ik napjának reggeli 8 órája tű
zetett ki, választási helyül a város központ
ján fekvő Városháza jelöltetett ki: továbbá, 
hogy választási elnökül Májerszky' Béla, ki 
egyszersmind az I-ső szavazatszedő küldöttség 
elnöke is leond, a Ií-ik szavazatszedő kül
döttség elnökéül Tuláts István, választási 
jegy'zökül Orsovszky |Gyula az I-sö, Zimmer- 
mann Rezső a Il-ik küldöttséghez, hely'ettes 
elnökökül Imre János és Hudák Károly', he
lyettes jegy'zökül Trak Géza és Fazekas Jáncŝ  
lettek megválasztva, azután, hogy' elhatároz
tatott, mi szerint az I-sö küldöttség előtt, 
(városházán a főszám vevő földszinti szobájá
ban,) azon választók lesznek jogosítva sza
vazni, akik a városban az I-sö és Il-ik ke
rületben és a nagykállói úttól, mint elvá
lasztó határvonaltól észak felé fekvő külső 
területen laknak, a Il-ik szavazatszedő kül
döttség előtt (városháza, tüzoitó őrtanya) pe
dig csak azok fognak szavazhatni, akik a 
város III. és IV-ik kerületében és a külső 
határban a nagykállói és szentmihályi úttól, 
mint elválasztó határvonaltól dél felé eső te
rületen laknak. Egyszersmind a íenti törvény'- 
szakaszokra hivatkozással a választóközön- 
ség tudomására hozza: hogy képviselőjelöl
tet a kerület 10 választójának kell együtte
sen ajánlania. Ezen ajánlat írásban adandó 
át a választási elnöknek, ki azt az általa 
meghatározandó helyen és időben a válasz
tást megelőző napon is átveheti, legkésőbb 
azonban ily ajánlat fél órával a választás 
megnyitása után adandó át a választási el
nöknek ; továbbá, hogy a választásnál semmi
nemű fegyverrel, vagy bottal megjelenni 
nem szabad. Végül a város összes lakosságát 
figyelmezteti, hogy a választás alkalmával a 
választási elnök által a rend fenntartása 
iránt az 1899. XV. t.-cz. 154 szakasz alapján 
megejtendő minden intézkedést, kellemetlen
ségek, esetleg a legsuly'osabb büntetések ki-
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1905. január 14. „ S Z A B O L C S "
kertilhetéso szempontjából tiszteletben tartsa 
L;s nhoz szigorúan alkalmazkodjék. Kelt Nyit - 
„in-házán, 4905 évi január hó 10-én tartott 
központi választmányi ülésből. Kiadta: Má- 
jerszkv Béla közp. v. elnök. Bogár Lajos 
közp. ’v. jegyző.

Halálozás. A fővárosi és vidéki sajtót 
érzékeny csapás orte, amidőn Kemechoy 
Jenő, a Budapesti Ilirlap belmunkatársa -43. 
éves korában e hó 14-én elhalt. Családja a 
me^yénkbeli Kemecsóról származott át, Zem
plén be. Az elhunyt Királyhelinecen születetett 
fiionban Szabolcsban is nagy rokonsága van. 
felesége és 0 gyermeke maradt hátra.

Szép siker. A Király-szinházban ma egy 
hete a Fecskéket adták elő, amidőn Hudák 
Juliska városunk szülötte is fellépett. Innen 
bajos bírálatot Írni, hanem ehelyett leközöl
jük a Budapesti Hírlap kritikáját, amely a 
egnagyybb elismeréssel ir róla. „A harma
dik felvonásban roppant gráciával és szilaj 
tűzzel eljárt balero tárncáórt óriási tapsot 
kapott Hudák Juliska. Alig akartak betelni a 
táncával, két Ízben megujráztatták vele. 
Amidőn az elkényeztetett tóvárosi közönség 
es a nagy tehetsegekhez szokott kritikus is 
ĵ v nyilatkozik. Mi a magunk részéröl csak 
örömünket fejezhetjük ki a szép siker felett.

Nyilvános nyugtázás és köszönet. Az izr. 
nőegylet által folyó hó 14-én rendezett hál 
alkalmával telültizettek a következők: Fe
renci Miksa, Fried Dániel, Haas Ignác 20—20 
Koronát; br. Feilitzsch Berthold, dr. Haas 
Emil 17—17 koronát; Burger Pál, Groák 
Ödön, Groák Lajos, Hauffel Lajos 14 — 14 
koronát; Weisz Ignác, (Szakoly) Ivlár Andor
lo—13 koronát; Halassi Mórnó, (Kisvárda) 
Zoltán Imre 10—10 koronát; Kiár Leó 8 ko
ronát; Propper Ödön, Hajdú Imre, Kállay 
Emil, Flegmáim Bertalan, Mezossy László, 
Bleuer Bélé, Kovács László, Csázik i'eter, 
Blener Jenő, Glück Dezső, Guttmann Andor, 
Fischer Oszkár, Reismann Jenő 7- 7 koro
nát; dr. Flegmáim Sándor, dr. Kovács Mik
lós 6—ti koronát; Eisier Károly, özv. L’ngar 
Lipótné 5—5 koronát; dr. Zinner Samu és 
Jenő, Bleuer Bernát, dr. Kiss Ferenc, Hart- 
stein Sándor, Burger István, Halassy János, 
Weisz Ferenc, Kiár Samu, Gansei József, 
Rózsa Annin, dr. Flegmáim Jenő 4—4 ko
ronát; Csapkay Jenő, Juhász Etele, Nagy 
•V, dr. N. Y, Bálint Sándor 8 — 8 koronát ; 
Pietz Miksáne, Silberstein Miksa, Hajdú Gyula, 
dr. Virányi Dezső, dr. Schon Vidor, dr. Gutt 
maiin Zsiga, CsapKay Géza, llartstein Jenő, 
>vzántó Ignác, Fülóp Dezső, Kiár Sándor, N. 
A., dr. Propper üezsó, Wirtschallter Ottó, 
dr. Gábor .Y, Osgyán József, Groák N,, (Mis
kolc) dr. Fabry N., Ferenci Józseí, Bleuer 
István, özv. Molnár Pálné, Szamuely Viktor, 
Altinann Bertalan, Brüll Ede, Brüil Simon, 
dr. Goldmann Sándor 2—2 koronát; Nagy 
Miklós, Pavlovits Károly, Pavlovits Sándor 
1 — 1 koronát. Jegyeiket megváltották : Lidit- 
inánn Dezső, Weisz Lipót, (Szakoly) Leve
l i  Ármin, Özükkor Henrik, dr. lloffmann 
Mór, Bieuer Sámuel, özv. Burger Mihálynó 

koronával; özv. tíásthy Barnáne 17 
koronával; Erényi Sándor 15 koronával; 
dr. Korányi Endre, dr. Bodnár István, Prop- 
pör Samu, Silberstein László, Lovoleki Máyor, 
Korányi Imre, dr. Kovács Elek, Szamuely 
Aurél, Reichmann József, Keliner Lajos, dr. 
Kara Leó, dr. Vadász Leó, Morgenstern De-

Eeveleki Géza, Rosenthál Ferenc, So- 
mogyí Gyula, özv. Radnainé, (Kótaj) Kun 
Mátyás, dr. Edelsteln Aladárne, Kiár Lajos, 
dr Meskó László, Fried Ármin, Czukker Ber- 
jdan, ozy. Heumann Ignácne, Schwartzer 
ztdor, \\ einberger Arthur Burger Mór, Mau- 

1 >0 Emil 10 — lu koronával; Magyar Altalá- 
nos Köszónbányra 7 koronával; Dániel Sán- 
,>  Gere Dezső 8—8 koronával. — Boncy 
'} ula a kialkudott összegből 20 koronát

szives az egylet pénztárába juttatni, 
j ' gadják a jótékonyság nevűben az egylet 
tK'álásabb köszönetét.

. Kiár Gusztáv ur hitközségünk 'szegényei 
'ozötti kiosztásra 5U koronát volt szives 
;jr ?m̂ nyozni; melyért úgy a sególyezen- 
,° > mint a magunk nevében ez utón is há-

köszönetét mondunk. A nyíregyházi 
juo. izr. hitközség elöljárósága.

,. D**- Meskó László programmbeszédje.
»»tórnap 10 és fel órakor tartotta meg
!• ileskó László programúi beszédjét a

Koromróna nagytermében, melyet zsuffolásig 
gtöltöttek az érdeklődök. A Meskó és 

a Bencs párthívei felvonultak a programm-
boszéil meghallgatása végeit. Tagadhatat-

ugyesenlanul jó szónok dr. Meskó es 
használta ki a helyzetet a 48-as eszmé
méi tatására.. Az általános részt nagy ügye
lőmmel hallgatták a jelenlévők, pártállá
sukra való tekintet nélkül. Úgy a Meskó 
párt, mint a Bencs párt részéről kemény 
szavak hangzottak el Tisza és az őt kö
vetők ellen, amikor a szónok a nov. 18-i 
eseményeket ismertette. Amikor azonban
a saját személyéről beszélt Meskó a Bencs 
párt a saját jelöltjét éltette, a Meskó hí
vei pedig a szónokot éljenezték. Általába 
véve viharos volt a gyűlés lefolyása. Dél
előtt 10 és fél órakor teljesen megtelt 
úgy a nagy, mint a kis terem. Dr. Bar
tók Jenő, a nyíregyházi függetlenségi és 
48-as párt alelnöke egy pár szóval üdvö
zölte a megjelenteket, mely után küldött
ség ment Meskóért. Egy és egynegyed
órás beszédet tartott. Legelőször is beszá
molt a közelmúlt politikai eseményeiről. 
Kimutatta, hogy az obstrukeziót mindég 
végszükségből használta a függetlenségi 
párt és sohasem kicsinységekért. A kor
mány cselekedete szinte merénylet az al
kotmány ellen. Azért van szüksége a 
kormánynak a házszabály szigorítására, 
hogy a nemzettől korlátlan pénz és vér
áldozatot csikarhasson ki. Örömmel látja, 
hogy a nemzet zöme felismerte Tisza 
szándékát és állást foglal ellene. Szüksé
gesnek tartja a választási jog kiterjeszté
sét. a kerületek igazságos beosztását, az 
önálló vámterület segélyével és az igaz
ságos adómegosztás által a kereskedők, 
iparosok és gazdák helyzetének javítását. 
Á hadseregnél a magyar nyelvet, a lét
szám leszállítását, a kétéves szolgálatot 
kívánja. Egyebekben azon elveket han
goztatta. amelyek a 48-as függetlenségi 
párt által vannak megállapiva. A r. t. vá
rosok és tanítók helyzetének javítását is 
czélul tűzte ki.

Vllágkörüli ut. Görgői Miklós a helyben 
állomásozó 5. honvéd-huszár-ezred egyik had
nagya folyó hó lö-án hagyta el városunkat, 
hogy egy másik ozred-boli főhadnagy barát
jával világkörüli útra induljon, Az órdokos 
utazás egy-, esetleg egy és télévet fog 
igénybe venni, a mely időre a tannlmány- 
utra induló globe-trotterok szabadságot kap
lak. Az útirány nagyjából a következő : 
Hamburg—London—New-York—Japán—San- 
F'rancisco és New-Yorkon át haza. Görgey 
hadnagy különben tavaly nyáron néhány ba
rátjával egy maguk készítette csolnakon Sá
ros megyének Detnóte nevű községétől Or- 
sováig bravúros vizL utat tettek meg. Görgey 
orról az érdekes utazásról naplót vezetett, 
melyet ügyes rajzokkal illustrált. — Öröm
mel tudatjuk t. olvasótokkal, hogy Görgey 
hadnagy ur ígéretét bírjuk az iránt hogy úti 
feljegyzéseit lapunknak meg fogja küldeni.

A „Kereskedő Ifjak Egylete" hétfőn este 
rendkívüli közgyűlést tartott, mely alkalom
mal napirondro került az idei egyleti bál és 
az elnökségnek azon indítványa, hogy he- 
tonkint egy-két estén az egylet helyiségé
ben felolvasások és előadások tartassanak, 
melyeken az ifjúságot közelebbről érdeklő 
szaktárgyak lesznek könnyed, és vilá
gos stylíbeu előadva. Elhatároztatott hogy a 
bál február hó 18-án lesz megtartva, A szak- , 
felolvasások pedig rövid idöa belül megkez
dődnek. Ezen igazán életrevaló és nagy hord
erejű idea megvalósítása által az egyleti el
nökség az ifjaknak az ismeretek szerzesenek 
egy oly forrását nyitja meg, melyért a lég- | 
nagyobb elismerést érdemli. |

’ Prsgrammbeszéd. A nyíregyházi szociál j 
demokrata párt Jócsák Kálmánt léptette fel 
kénvisolöjalöltül, aki programmbeszedet ma 
délután 2 órakor tartja a Korona nagytor- 1

méhen. Simicska Endre pedig holnap d. e. 
10 órakor mond programmbeszédet a Korona 
nagytermében.

A nyíregyházi gazda vadász-társulat 1905 
január 21-én az Ipartestület Szent-Mihály-ut- 
czai nagytermében jótókonycélu táncmulat
ságot rendez. Belépti dij személyenként 1 
korona. Kezdető délután 5 órakor. Felüllize- 
tósek a jótókonycól érdekében köszönettel 
fogadtatnak. Ételekről és italokról gondosko
dik az ipartestüíet háznagya.

Megdermedt cigányok. Kótajból értesíte
nek, hogy az ottani határ egyik félreeső zu
gában egy megdermedt cigánycsapatra akad
tak a favágók. A tulszigoru hideg éjjelt a 
szabadban, félmeztelen állapotban szenved
ték át a természet gyermekei. Szemtanuk 
igazolása szerint, egynémelyikük közel volt 
a megtagyáshoz. Hja, eme két iábon járó, 
emberi testalkattal bíró vad.-K inkáim át
szenvedik a legnagyobb telet, mint rendes 
lakhelyhez es dologhoz szokjanak.

Á sárospataki ni. kir. áll. tanitóképezde 
iljusága 1905. febr. 4-ón a „Zene-Alap' ja
vara az intézet termeiben hangversennyel 
egybekötött zártkörű táncostólyt rendez, Be
lopó dij: személy-jegy 2 kor. család jegy 
5 kor., Felülfizetósek köszönettel fogadtatnak, 
és hiriapilag nyugtáztatnak.

Választási mozgalom. Az egész megyé
ben lázas tevékenység tolyik a közel levő 
választás következtében. Különösen fokozó
dott ez csütörtök óta, mert az egyes pártok 
az utolsó hétre halasztották erőfeszítésüket, 
A legizgalmasabb a kisvárdai és a nyírbátori 
választó kerület. Előbbiben o hó 19-én tar
totta meg György Endre szabadelvű párti 
jelölt kis pártja előtt programmbeszedjét 
nagy csendöri segédlettel. A szabadelvű vá
lasztók egy részét igy is megdobálták, a 
korteseket pedig lehúzták lovaikról. Nyírbá
torban a szocialisták követnek el mindent 
jelöltjük érdekében. Bebizonyult, hogy nem 
lehet ma a szocialisták működését számítá
son kívül hagyni. Nyírbátorba katonaságot 
kértek a rend tentartására. Az általános han
gulat azonban az egész megyében olyan, 
hogy egyetlen szabadelvű képviselő felkül
désére sem számíthat Tisza.

Elöleges báli jelentés. A nyíregyházi ipar- 
testület regi szokásához híven az öregek 
bálját f. évi febr. hó 4-én szemhaton este 
fogja ez idén is megtartani az .partestület 
dísztermében, melyre a nag; érdemli közön
ség becses figyelmét, már ez úttal az érde
kes tartalmú meghívóit szétküldéséig is — 
tiszteieitel felhívja — a rendezőbizottság 
Elnöksége.

A szabadelvü-párt városunkban hétfőn 5 
órakor tartott közgyűlést. Jól volt az idő 
megválasztva a tekintetben, hogy a tisztvi
selők csoportosan és egyenesen mehettek hi
vatalaikból oda. Nem láttunk még soha annyi 
embert (választót nem lehet irm) szabadelvű 
gyűlésen, mint a hétfőin. Volt ott minden
fele rangú és rendű. A hivatalnokok között 
ott szorongott vagy ötven szűrös is és re
ménykedett. A karzatot az ellenzékiek száll
ták meg. A nagyterem félig telt meg. Magu
kon a vezető férfiakon is meglátszott, hogy 
nem számítottak annyi „jelenlévő'-re. A 
gyűlés lefolyása nyugodt volt, mert már dél
után kiszivárgott, hogy a párt nem állít je
löltet. Ez okból az ellenzékiek is csendben 
hallgatták, meg a szónokokat. Az egész gyű
lés lefolyása olyan volt mint egy temetésé 
s úgy tűnt fel, mintha a tömeg a mandátum 
temetésére jött volna egybe. Martinyi József 
etnök sajnálatának adott kifejezést megnyi
tójában a felett, hogy a párt minden lehető 
elkövetése mellett som tudott olyan jelöltet 
kapni, aki a diadal reményével mehetett 
volna bele a küzdelembe. Érintkezésbe lép
tek Nyíri miniszterrel, Kállay Andtással es 
Pongracz Jenövet, de sikertelenül. Dr. Kál
lay Rudolf köszönetét fejezi ki az elnökség
nek önzetlen ménkájáórt, de ne hogy valaki 
azzal vádolhassa meg vezetőséget, hogy nem 
követett el mindent, felszólítja a jelenlevőket 
jelölt ajánlásra. Sütő Jozsot indítványozza, 
tiogy hallgassák meg Kállay Andrást azon 
okok. felöl, melyek miatt nem válalhatta a. 
jelölést, Kállay András hosszabb beszédet 
tartott melyben kifejtette, hogy nagy öröm
mel ment volna bele a küzdelembe, de olyan 
gátló akadályok merültek fel, melyeket elhári-
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tani nőm tudott. Az akadályokat azonban a 
nagy nyilvánosságban felsorolnia nem lohot. 
Az elnök berekosztotte az ülést és nem tett 
indítványt Tiszának távirati utón való üdvöz
lésére.

Pályatétel. A szabolcsvárinogyei tanító
egyesület következő pályáiétólt tűzi k i:
„Mennyiben folyhat be a tanító községe 
anyagi helyzetének javítására.* Pályadij 30 
korona. Határidő 1905. május 15. A pálya
munkának logalább három Ívnyi terjedelmű
nek kell lenni. Pályázatok Nyíregyházára 
Orsovszky Gyula egyesületi elnökhöz kül
dendők. 'Csak a szabolcsvármegyei tanító
egyesület tagjai pályázhatnak.

Nyugtázás és köszönet. A szabolcsvár- 
megyoi tanítóegyesület által a budapesti Fe
renc József tanítók házában lótositendő 4000 
koronás szobaalapitvány lótesitésóro a kó- 
taji hitelszövotkezot 10 korona adományát 
átvettem. Fogadja a szövetkezet tok. igaz
gatósága egyesületünk iránt tanisitott eme 
szives figyelme- s áldozatkészségéért hálás 
köszöneteinet. Nyíregyháza, 1905. ián. 17. 
Szabó Endre egyl. pénztáros.

Mandel Pál programmbeszédje. Vasárnap 
d. e. érkezett Nyírbátorba Mandel Pál az 
ottani kerület orsz. gyűl. képviselője, báró 
Feilitsch főispán és nehány megyei kormány 
párti előkelőség kíséretében. A vonatnál a 
bátori szabadelvű párt elnöke, a „bokros ér
demeiért11 nem rég kir. tanácsossá kinevezett 
Bogáthy József fogadta a Mandelok gazda
ságaiban alkalmazott ispánok vezetése alatt 
álló parasztság élén. Bevonulva a városba 
Mandel Pál megtartotta pragramm beszédét 
a szokványos örök kormánypárti recipe sze
rint. Teljesen a szabadelvű oszmék hívének 
67-es alapon állónak vallja magát; elitéli az 
obstrukciót, mely szorinto Tiszával szemben 
jogosulatlan, dicsőíti Tiszát és azt mondja, 
ha egy kis foltot látna tetteiben, rögtön ott 
hagyná a pártot, melynek hivóiil szegődött, 
de látja, hogy Tisza csak az ország javát 
akarja és ily hangnemben tovább. Hiszen 
Mandel Páltól nem is vártunk hazafias hangú 
beszédet, ismerjük a Tisza huszárokat. Délben 
bankett volt, melyen a külömbözö fogások
kal és borral igyekeztek a „függetlenül gon
dolkodó “ választók hazafias bánatukon eny
híteni. Persze toasztok is voltak, beszéltek : 
Mandel Pál, Porubszky Pál tanár, Bláyer 
Samu földbirtokos, báró Feilitsch, Nemes 
jegyző, Kállay Rudolf, Szikszay József, de 
különöseu tetszett a nevetni vágyóknak a 
Nánássy Gyula nemrég kinevezett állami ta
nító, szin Tiszaista toasztja. Sok ily tanítót az 
országnak és akkor bizton boldogulnak az 
oktatásuk alól kikerült csemeték ebben a 
„köpenyey forgató“, szivárvány lelkű“ emberek
kel teli világban. Esto a színházban Mandel 
Pál tiszteletére táncmulatsággal egybekötött 
színi előadást tart.

Iparoso és kereskedők figyelmébe. (A dob
reconi kamara hivatalos közleményei. Fel
világosítást szóbelileg nyújt a kamara a hi
vatalos órák alatt. Levéibelileg is válaszol, 
ha a szükséges postabólyeg mellókeltetik. 
Az iktatási számra hivatkozni szükséges.) — 
376)905. A mezöhegyesi m. kir. áll. parancs
nokság részére szállítandó egy első minő
ségű igáskocsi. Bánatpénz 5 százalék. Határ
idő január hó ül. — Ü77j905. Kavics szállí
tásra hirdet pályázatot a miskolci üzíotveze- 
tőség. Hatáiidő január hó ül. — 267,905.
A kereskedelemügyi m. kir. minister 1904. 
évi szeptember hó 23-án kelt 40211. számú 
rendeletével az ecsedi láp törvényhatósági 
közút ura —csengeri elágazásának 20.500 — 
29.230 km. szakaszán a kövezést és műtárgy 
építési munkálatait 106407 kor. 51 fillér ösz- 
szeg erejéig engedélyezte. Erre a nagykáro
lyi állami építészeti hivatal ajánlatot kór. 
Határidő február 1. — 268 905. A munkácsi 
kir. járásbirósági épület felszerelésére szük
séges különféle bútor neműek re es ipari cik
kekre pályázatot hirdet a beregszászi kir. tör
vényszék elnöke. Határidő február hó 3. — 
269)905. „A m. kir. távbeszélő hálózatok előfi
zetőinek országos névsora* cimü füzet előállí
tásának és szállításának biztosítására ver
senytárgyalást hirdet a budapesti távirda- 
igazgatózág. Határidő febr. hó 8. — 392|905. 
A m. á. v. igazgatósága a ceglédi állomá
son építendő 11 állású mozdonyszin vasfedól 
szerkezetének építésére pályázatot hirdet. '

Határidő február 4. — 1000 bakkancs és 5600 
db. szíjgyártó-munka. Az iparkamara az ő mű
ködésének súlypontját a kisipari érdekek 
előmozdításának szenteli. Ezeket :iz érdeke
ket igyokszik szolgálni akkor, amikor az ál
talános kormányrendelkezések szellemébe bo- 
letolmácsolja már előzetesen a kisipari órde- 
kok szellőmét, amikor a törvények végre
hajtásánál különösen az iparhatósági közigaz
gatás és kihágási bíráskodás másodfokú in
tézkedéseinél a hatósági gyakorlatot véle
ményeivel szabályozza és enyhíti, amikor 
városok szabályrendeleteit az iparosok érde
kei szempontjából átjavitja, amikor a szak- 
oktatási dolgok kezelését a gyakorlati élet 
kívánalmaihoz igyekszik simítani, szóval a 
közgazdasági kormányzás minden ágában 
igyekszik az iparosok érdekében, mint azok 
törvényes szószólója és jogtanácsosa, fel
lépni. Közvetlen segítségekben is sok ezer 
koronát eszközöl ki a kamara az iparosok
nak, valamint megrendeléseket eszközöl ki 
részükre, ahol erre mód nyílik. így legutóbb j 
a közös hadsereg szállításaiból 1900 pár bak
kancs és 5660 darab szíjgyártó cikkre esz
közölt ki megrendelést a kamara-kerület kis
iparosai részére. A közös hadsereg ezidei 
bakkancs és bőr cikkekbeli szükségleteinek a i 
magyar kisiparosok által leendő szállítása 
ügyében a kereskedelemügyi m. kir. minister j 
most tetto közzé a felosztást. Ezen felosztás 
szeriut a debreceni kereskedelmi és iparka
mara kerületében 1900 pár lábbeli és 5669 
drb. szíjgyártó cikkre történt megrendelés. 
Tóth Mihály (Jásztelek) alkalmi kisipari szö
vetkezet 200 pár, Manzel Márton és Társai 
(Jászladány) 200 pár, Ács Gábor és Társai 
(Jászberény) 1000 pár, ifj. Bóna János és 
Társai (Jákóhalma) 500 pár bakkancs koszi- , 
tűsére kaptak megbízást. Ezúttal történik . 
először, hogy egyéb börcikkek készítésére is | 
adatott megbízás : Kovács János nagybányai 
szíjgyártó összesen 5660 drb. nadrág-, puska- j 
és köpenyszij szállítására kapott megrende- ) 
lést. Ezen szállítás tárgyát képező cikkek i 
mintái a kereskedelmi museumnál és a tüzér
ségi szertárnál Budapesten megtekinthetők. j 
Egyben tudatja a kamara az érdekeltekkel, i  
hogy a m. kir. honvéd központi ruhatár ősz- j 
szes készletben levő bakkanesait most faszé- í 
gekkel láttatja el, miért is ezen munkák be
fejezése után mintául csak fa-talp-szegekkel 
ellátott bakkancsok fognak kiadatni, de azért 
a kisiparosok által készítendő bakkancsok 
fa-talp szegekkel nem látandók el. — A ma
gyar címer mint ékítmény iparcikkeken. A ke
reskedelemügyi minister ur 610711VII. sz. a. 
kelt rendeletével kimondotta, hogy a ma- j 
gyár címer használata iparcikkeken mint j 
puszta ékítmény, minden vonatkozás nélkül 
az előállító személyére, vagy cégére: nem 
tekinthető az 188Ü. XVIII. t.-c. szerint minő- : 
sülő külön ministerelnöki engedély alá eső 
ciinor használatnak s a címer ilyen haszná
lata a fonti t.-c. korlátozása alá nem von
ható. Hogy azonban idegen áruk ily cimer 
ékítményével ellátva a magyar származás 
csalódását no kolthessék, a minister ur köte
lességévé tetto az iparhatóságoknak azt, 
bogy ahol magyar címernek vagy koroná
nak ily ókitmonyszerü használatát tapasztalja, 
azon cikk származását kutassa s amennyiben j 
kiderül, hogy az illető cikk nem magyar i 
származású, az 1884. XVII. t.-c. 58. §-a sze
rinti kihágási eljárást indítsa meg a cimer, 
vagy a korona használói illetőleg forgalomba 
hozói ellen. — 361 1905. Vásárok és képviselő 
választás. A kereskedelemügyi m. kir. minis
ter ur 2820|VII. szám alatt a kövotkező ren
deletét adta ki : „Közérdekből olrendelem, 
hogy azon országos és hetivásárok, a me
lyeknek határnapjai a törvényhatóság terü
letén a legközelebb megtartandó képviselő- 
választás határnapjával egybeesnék, a kép
viselő-választás napját követő második napon, 
amennyiben pedig az vasárnapra esnék, á 
harmadik napon tartassanak meg. E rendel
kezésem indoka a közrend sikeresebb fen- 
tarthatásán kívül egyrészt az, hogv a vá
lasztók alkotmányos jogaikat a vásárláto^a- 
tás elmulasztásából esetleg reájuk háramol
ható hátrányok nélkül gyakorolhassák, más
részt annak megelőzése, hogy a vásártartó 
községek a vásárok gyérebb látogatottsága 
révén holypénz jövedelmeik tetemes részétől 
el ne essenek.* Amennyiben az érdekeltek e 
rendelet szerint áthelyezett vásáraikat vala

mely későbbi napon kívánnák megtartani 
azt kellő indokolás mellett a törvényhatóság 
első tisztviselője utján kérelmezhetik. J? 
110,1905. szám. Iparsó. A szigetkamarai és 
Marosujvárott kiszolgáltatandó, sodával de
naturált iparsó árát 1905. évre megállapította
a nagymóltóságu pónzügyminister ur. Az 
árak az elmúlt éviekkol megegyezők, vagyis; 
a tiszta iparsó ára egyszáz métermázsán 
alóli mennyiségben mótermázsánkint 2 kor 
77 fillér, tisztátlan iparsóó 2 kor. 37 fillér! 
Egyszáz métermázsa vagy azon felüli meny- 
nyisógnól pedig inótermázsánként a tisztánál 
2 kor 40 fillér, a tisztátlannal 2 körönét fog 
ezentúl is kitenni, mely árhoz azonban szw 
getkamarai iparsó telopen még 18 fillér mé- 
termázsánkinti szállítási dij hozzászámítandó. 
- -  20)1905. szám. Mintayyüjtemény. A keres
kedelemügyi m. kir. minister ur újabban ar
ról értesítette a debreceni kereskedelmi ós 
iparkamarát, hogy a császári ós királyi kö
zös hadügyminister ur a közös hadseregben 
használatban levő borfajtákból, fonalakból, 
szövetekből és kötélárukból az érdekelt kö
rök tájékoztatása végett két mintagyüjte- 
mónyt állított össze, molyek közül az egyik 
a magyar királyi kereskedelmi múzeumnál, 
a másik pedig a budapesti tüzérségi szertár
nál a hivatalos órák alatt megtekinthető.

Aktuális régiség „Nem úgy van most, 
mint volt régen* mondja a népdal és igaza 
is van. Ma már a vesztegetések sem folynak 
oly magyaros nyíltsággal, mint csak pl. 70 
évvel ezelőtt, mint azt egy a kezünkben 
levő aktuálitásánál fogva is érdekes régi 
írás is mutatja mely betüröl-betüre igy 
hangzik : „Lap. 21. Szám. 467. Nyugtató. 
Egy Bénes forint huszonhat krajczarokrol 
ezüst pénzben mellyekot Nemzetes ós Vi
tézié Váczy István Ur az Gyűlése Költsé
geknek pótlására az az iránti Ország Gyűlési 
állapodásnak következésében mind azonáltal 
a1 Törvény alkottása idejéig előlegezés ké
pen be fizetett. Költ Eperjessen Martz. 23. 
napján 1835. Esztendőben. Sterbinszky László 
T. Nes. Saáros Vármegye Nemesi Pénz Tá
rának Beszedője.* 70 ov múlva ép ilyen ér
dekesek lesznek a Tisza Pista által kiállított 
„Nyugtatok* azokról az „alkotmányos Össze
gekéről melyek a Gutunann-nok stb. által 
„a Törvény alkotása idejéig előlegezés kó
don be fizetett*-tek. Vagy' a bárósitás talán 
a nyugta ? ? ! ! . . .

A bátori választókerület 17-én ellen
zéki választói 17-en tartott gyűlésen Lray 
Miklóst jeiötlék képviselőnek, ki azt el is 
fogadta és 17-én este a nagy vendéglőben 
megtartotta programmbeszédét nagyszámú 
hallgatóság előtt, kik hazafias szellemű 
tartalmas beszédjét lelkes éljenzéssel és 
általános helyesléssel honorállák. A báto- 
riak jelölése a legszerencsésebb, mert 
Uray Miklós személyében oly képviselőt 
nyerendenek, kinek szereplése ele jogo
sult érdeklődéssel tekinthetünk.

Germanizáló nyíregyházi kereskedő. A na
pokban ogyik előfizetőnk egy levélboritókot 
küldött be hozzánk, melyére a feladó neve, 
foglalkozása ós lakása németül van rányom
tatva. A bécsiek még azt sem teszik meg a 
kedvünkért, hogy a Magyarországba ,szóló 
borítékaikra a nevüket magyarul nyomtat
tassák rá, s ezzel szemben szégyenkezve 
kell tapasztalnunk, hogyr akad Nyíregyházán 
olyan magyar anyanyelvű kereskedő, aki 
nem átal a Szabolcsmegyóbe szóló levelezé
séhez is német felirásu borítékot használni. 
Most csak enny.t, ismétlődés esetén meg
fogjuk nóvleg nevezni a kereskedőt.

Heti állategészségügyi jelentés. Az állami
állatorvosi hivatal kimutatása szerint a var
megyében uralgó állati betegségek a követ
kezők : —- 1 Nyíregyháza városból a belföldi 
forgalom az összes alatfajra szabad. Külföldi0 
rag. száj ós körömfájás miatti forgalmi kor
látozás folytán csakis ministeri engedélyi)^ 1 
lehet szállítani. A rendes vásárok megtartat
nak ós szabályszerű marhalevéllel bármi} 
állatfaj felhajtható. — 2. Dadai alsó járas • 
Tiszabüd sertósvósz ós Báj orbánccal van 
fertőzve. — 3. Dadai felső járás lbrány, ptír_ 
cél, Búj ós Vencsellő sertésvószszel, ' en" 
cselló lópfenóvel ós lbrány’’ takonykórral va[ 
fertőzve. — 4. Bogdányi járás ; Pazony
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-'ótai sertósvószszel, Pazony sertósorbánccal, 
jLyhalás* takonykór ós rag. száj és kö- 
wimfóíássál, Pazony veszettséggel ós Deme- 
,er rühkórral van fertőzve. — 5. Kisvárdai 

•irás: Kékese sertósvósz, Pátroha sertósor- 
bánc Anarcs ós Kékese veszettség, Kisvárda 
“ ’száj ós körömfájással van fertőzve. —
«"Tiszai járás : Eszenyben sertósvósz, Lövő- 
ériben sertósorbánc uralkodik. — 7 Nyír

bátori járás : vészmentes. — 8. Nagykállói 
járás: Hugyaj, Ujtehértó, Nyiradony ós Nyir- 
ábrány sertósvósz, Ujfehértó sertósororbácn, 
\a<rykálló lópfene, Nagykálló ós Nyiracsád 
riihkór. Balkány ós Mártonfalva rag. száj és 
körömfájással van fertőzve.

A nyíregyházi jótékony nöegylet 1905. 1 
február 4-én a Korona-szálló dísztermé
ben — saját pénztára javára — balt 
rendez. Belépti jegy 4 kor., családjegy 
10 kor., kispáholy 16 kor., nagypáholy 
20 kor. Páholyokra előjegyezni lehet Ja- 
kobovits Fannyi k. a. dohánytőzsdéjében. 
Kezdete 9 órakor. A felülfizetéseket kö
szönettel veszi és hírlapikig nyugtázza az 
elnökség.

1846 julius 15-én ment országunkban az 
első gőzös a síneken, ma már, ha a monar- 
kiának még minden részében nem, de a né- 
oesebb és iparszorgalmas vidékeken mégis 
meglehetős tömött vasutihálózattal bírunk — 
az Igényeknek azért ez még korántsem ele
gendő — egy pillantás a F r e y t a g  G. 
Aus z t r i a  - M a g y a r o r s z á g  1905. 
évi k ö z l e k e d é s i  t é r k é p é r e  
(ára 2 kor. kiadja Freytag G. ós Breindt, 
Wien. VII 1, Schzttonfeldgasso G261 ós Leip- 
zig) minket arról mindenkit meggyöződtet. 
Ezen igazán legjobb vasutitérkep hivatalos 
3datok alapján van dolgozva s könnyen át
tekinthető módon mutatja nekünk valamennyi 
vasuttársulat vonalait külömböző színekben, 
jelzi az egy és kétvágányú, gyorsvonat ós 
a nélküli vonairószeket, az ópites alatt álló 
vagy tervezett vasutakat stb. Még igen kí
vánatos hozzáadás is van mint p. u. egy fa
linaptár 1905-óvre, érdekes adatok Hichmann. 
féle zsebatlaszból, bnnak módja szerint ábrá
zolva mint — a pénz vásárló képessége 
Ausztria Magyarország külömböző városaiban 
1723—-1904-ig stb.

Magyar cégeknek e térkép annál is 
inkább ajánlható, m ert Magyarország szá
mum ez az első és egyetlen közlekedési 
térkép, mely tüzetesen a hivatalosan meg
állapított helységnevek elnevezéséhez 
tartja magát.

Mi igazán nem ismerünk egy másik tér
képet, moly ily csekély' ár mellett oly' sok
oldalúságot mutatna, oly praktikus és hasz- 
navehetö volna mint Freytag G. ausztria- 
magyarország közlekedési térkéné s nyilvá
nos kötelességünknek is tartjuk igen tisztelt 
olvasóinknak megvételre ajánlani.

K öhögés, re k e d ts é g  é s  e ln y á l-  
kásodás e lle n  le g h a tá s o s a b b  s z e r  
az a k á c z w irá g m é z -c u k o rk a  a m e 
lyet ke llem es iz é n é l fo g v a  a g y e r 
mekek is s z í v e s e n  m e g e s z n e k .  
Egy doboz á r a  4 0  f i l lé r .  K a p h a tó  
e9yediil d r , S z o p k ó  D e z s ő  „ A r a n y -  
Sas“ g y ó g y s z e r tá r á b a n , M y ire g y -  
házán P a z o n y i-u tc a  3 . s z á m .

Termény árak:
Búza..........................................915— 9-30
Rozs..........................................6.70— 6-85
Árpa......................................7-00— 7-20
2 a b ..........................................6-60— 6-70
Tengeri................................. 7-40— 7’50

1905.J a nuár 21._______________________ _

c s a r n o k .

Húsfeldolgozó gyárak.
Ir ta : G ellóri Mór- —

q, ^ faggyúból a cég szappangyára moso- 
0l fParR> szappanport készít ós miután leg- 
b s,J-'ban jut a nyers anyaghoz, könnyen

Ja a versenyt.

Legújabb idó óta már elsőrendű pipere
szappanokat is készítenek ezen a telepen.

, A gyfr vegyészei a faggyúból evózv- 
Cyátban gllC0rÍnt ÍS §yártandk a szappan-

Megemlítendő, hogy külön nagy telepek 
loglalkoznak bádogszelencók, ládák ós egyéb 
göngyök valamint csomagoló-szerek előállí
tásával.

/ n Swift"fóle husgyárról a következő ada
tok allanak rendelkezésünkre:

Ennek a gyárnak egy évi forgalma kö- 
ze! s.zaz billió dollárnak felel meg. Ezt az 
óriási intézményt két alelnök, 1 elnök, hat 
igazgató ós egy titkár vezetik. A vázlatnak 
saját 118 tagból álló rendőrsége v»n, mely 
a telepen végzi a szolgálatot. Képviselete 
van Német-, Francia-, Olasz-, Török- ós Orosz
országban, továbbá Svájcban, Norvégiában, 
Dániában, Szibériában, Egyptomban, Khiná- 
ban, Japánban, Jávában ós Kubában. A rész
vényesek száma múlt évben 2807 volt, 20 
millió dollár alaptőkével. A gyár rohamos 
fejlődéséről az alabbi számok érdekes képet 
mutatnak:

1886-ban alakult, akkor volt 109 rész
vényese, 3 millió dollár alaptőkével. 1888-ban 
már 288 részvényese volt, 5 millióval. 1890-ben 
695 részvényes, 7 millió, 1893-ban 1604 rész
vényes, 14 millió, 1899-ben 2807 részvényes, 
20 millió alaptőkével. Ez évben a részvénye
sek száma 270-el szaporodott. Az alaptőke 
azonban megmaradt 20 millió dollárnak. E 
számarányok s a fentebb elmondottak némi 
fogalmat nyújtanak az olvasónak az óriási 
telepnek forgalmáról. Ilyen óriási apparátus
sal való munkálkodás mellett nem lehet cso
dálni, hogy a gyár a világ minden részébe 
kiterjedő üzletet folytat, amit versenyképes
ségén kívül leginkább olcsóságának is kö
szönhet, mert az amerikai gyárak Európában 
a vám- ós küldési költség dacára olcsóbban 
adhatnak minden árut, mint Európában elő
állítják. Ezt az az óriási forgalom teszi, moly
ról európai embernek fogalma sem lehet, mi
vel nálunk még ennél jóval kisebb telepek
nek sincs nyoma. Hiányzik a tőke, az állam 
támogatása, a kivitel terjesztése, mely egy- 
szersmint a legfőbb hiánynak, a vállalkozási 
szellemnek az okozata. Százezreket költ egy- 
egy ilyen amerikai vállalat hirdetésre, rek
lámra, áruinak ismertetése czóljából. Saját 
vasúti kocsijai járják körül Amerikát, min
denütt hirdetve e gyár hírét. A Swift-gyár- 
nak 4500 hűtő, 160 vizhordó, s 1000 marha- 
szállító kocsija van. De nemcsak vasúti ko
csijai, hanem saját tengeri hajói is vannak a 
vállalatnak, mesterséges hűtőkkel fölszerelve. 
Száznál több hajó szeli a tengeri utakat s 
viszi a gyártmányokat a világ minden ré
szébe.

A vállalatnak hat igazgatója közül há
rom Chicagóban, egy Bostonban, kottö Cann- 
ban lakik, míg az elnöke, az alelnökük, a 
titkár ós a föpénztárnok Chicagóban székelnek.

A chicagói főtelepről intézik az összes 
ügyeket. Itt 665 tisztviselő van alkalmazva, 
kfk között a világ minden nyelvét tudók 
vannak kópviselvo; 325 írógép van az iro
dában. Van külön távirda-, kábel- és telefon 
hivatal. Az alkalmazottak legnagyobb része 
az irodahelyiség mellett levő óriási vendég
lőben étkezik, ahol fodrásztermek, olvasóter
mek, kávóház és minden további kényel
messég is megvan, hogy a napközi két óra 
időt se kelljen az alkalmazottaknak a tele
den kívül, ide-oda járkálással eltöltemök.

Áruházak ós feldolgozó-telepek Chicagó
ban St.-Louisban, Kansas-Cityben, Omahában 
és St -Paulban vannak. Az egyes áruházak 
terjedelme következő: A chicagói-telepen

I 6S1 í hold területből 38 és fel holdat az épü
letek foglalnak el. Ehhez járul meg 40*A hó d 
legelő. A kansas-cityi-telepen 29 ós fel hold 
területen 7 ós fél holdon epulet áll és 19 A 
hold legelő van. Az Omaha-telepen 2b hol
don 6 hold van beépítve, amihez meg 23 
hold legelő járul. A St.-Louisin 13 es fe hold 
terület, melyből 75/« hold a beépített. Itt le
gelő 373/a hold van. A St.-József-telepen 20 /* 
hold területen 5 holdat építették be, a e- 
íe  ö terjedelme IS'/, hold. A St-Paul tele- 
pen 7Vs hold területen 4*/s hold van beepitve, 
és 16 hold legelő van hozza. _

Évi termelés. 1900-ban a kővetkező 
árukat termelték: 230,102,Ikh font sertészsírt,

t

6,515,917 font gyapjút, 3,925,332 font körönt- 
zsírt, 6,285,730 iont enyvet, 11.750,155 font 
müvajat, 31,354,846 font faggyút és kocsi
kenőcsöt, 60,037,699 font olajat, 90,787,407 
nyersbőrt ós 104,726,333 font műtrágyát. Elóg 
szép mennyiség a melléktermékekből.

A fönt említett áruk csomagolása ízlése
sen ós a közegészségnek megfelelően törté
nik. így a kolbászféléket finom vászonba 
várják vagy staaiol papírba göngyölgetik. A 
szalonna-darabokat amerikai módra egyenesbe 
vágják s szintén vászonba burkolják. Épp 
igy a sonkákat is. Vannak sonkák, melye
ket selyembe varrnak s a sonkán arany nyo
mással a cég címe.

A napi általános vágások a cég összes 
telepein a következők voltak: marhát levág
tak 10 — 11,000 darabot, juhot 19—20,000 da
rabot, sertést 25—26,000 darabot. Az összes 
vágatás mintegy 54—56.000 darabnak felel 
meg naponta.

A gépházak, kazánok ós dinamók szá
mát a következő kimutatás tünteti föl: Chi
cagóban van 25 gép, 83 kazán 12 dinamó; 
Kansasban 13 gép, 17 kazán, 5 dinamó; St.- 
Louisban 10 gép, 7 kazán. 2 dinamó; St.-Jo- 
sephben 6 gép, 6 kazán. 2 dinamó; St.-Paul- 
ban 6 gép, 12 kazán, 4 dinamó; a 6 telepen 
tehát 67 gép, 140 kazán ós 28 dinamógóp 
működik.

A hat telepen 17.383 villamlámpa ós 360 
nagy ivlámpa nyújt világosságot.

A hűtőtelepekről ós azok befogadó ké
pességeiről a következő számadatokat köz
löm : Chicagóban van 7 hűtőgép, ezekben el
fér 5900 marha, 7500 juh, 12000 sertés, a 
csövek hossza 120 mórtföld. A Cansas-City-i 
3 hűtőben elfér 4000 marha, 3000 juh, 9000 
sertés, a csövek hossza 9 mórtföld. Omahá
ban 6 hűtőgép van, ezekben elfér 1700 marha, 
2500 juh, 6900 sertés, a csövek hossza 20 
mórtföld. St.-Louisban az 5 hűtőben elfér 
2200 marha, 1600 juh, 8000 sertés, a csö/ek 
hossza 28 mórtföld. A St,-Josephben levő 2 
hűtőben 1900 marha, 1750 juh ós 12,000 ser
tés fór el, a csövek 11 mórtföldnyi hosszúak. 
Végül St.-Pau!ban vau 3 hűtőgép, melyekben 
800 marha, 1000 juh ós 6300 sertés elhelyez
hető, a csövek hossza 9 mórtföld. Összesen 
tehát a 26 hűtőben, melyeknek csövei 287 
mértföldnyire nyúlnak, 83,040 állatnak van 
helye.

Forgalmi eszközök. A vasúti kocsik ós 
hajók száma ez: 4000 hűtő, 100 vizhordó ós 
1000 marhaszáüitó kocsi, továbbá 100 külön
féle nagyságú tengeri hajó.

A munkások száma Chicagóban 6110, 
Kansasban 2365, Omahában 1450, St.-Louis
ban 1267, St.-Josephben 1305, St.-Paulban 
678. Az üzletek száma a fönt jelzett államok
ban 5603. Összesen 18.776 munkása van a 
vállalatnak, kiknek hetibóre 90C,000 koro
nára rúg.

Teleprendőrsóg. Mint föntebb már emlí
tettem, a gyártelepek rendőrséggel is rendel
keznek; összesen 118 rendőr van beosztva, 
még pedig a telepek nagysága szerint a kö
vetkezőképpen : Chicagóban 58, Kansaslan 
20, Omahában 12, St.-Louisban 11, St.-Jo
sephben 13, St.-Paulban 5. Van külön rendőr
főnökük és vannak rendőrtisztek is. A rendőr
főnök a főtelepen székel.

*
E közleménnyel kapcsolatban érdekelni 

fogja olvasóimat néhány adat a világ legna
gyobb állatvásárjáról, amely természetesen 
szintén Amerikában van. Erről a Mészárosok 
ós Hentesek Lapja (1904 évi szeptember 23.) 
után a következő adatokat foglalhatom itt 
össze:

Az utolsó számlálás az amerikai Egye
sült-Államok állatállományát 140 millió da
rabra teszi, értékét pedig 3 milliárd dollárra.

Ami a számot illeti, e 140 millió állat 
oly kontingens, hogy az állatok egymás mögé 
állítva, körülölelhetnék a földet; az érték 
pedig oly szertelen nagy, hogy felülmúlja az 
egész föld évi gabonatermésének árát.

Az amerikai húsipar ós állatvásár rend
kívüli fejlettségét az utolsó 40 óv alatt érte el.

Az 1866 évig a chicagói állatvásár már 
eléggé jelentékeny volt, de valójában csak 
a belföldet szolgálta. A város különböző ré
szein 6—7 vásár között oszlott meg a Missi- 
sippi legelőiről lábon fölhajtott marha-, ló- ós 
birkaállomány. Csakis ez évvel, az ez évben
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megalakult .Union Stock Yard* létesítésével 
kezdődik az Adatkereskedelem azon mese
szert! föllendülése, mely az Armour és Swift- 
féle vállalatok létesítését, föntartását lehe
tővé tette.

E részvénytársaság, az Union Stock 
Yard, mely vasutak vonalainak, hajós-társa
ságoknak megteremtésével az északi államok 
©gesz állatforgalmát Chicagóba terelte, meg
teremtette itt a világ legnagyobb állatvásárját.

John Wentworth-tól 320 acre földet
100,000 dollárért összevásárolva, ez óriás te
rületen központosította a társaság az eddigi 
7 különböző vásárt; állások, szállások, épü
letek létesítésével, kellő technikai berende
zésekkel. Majd hozzávásárolva további terü
leteket is, ma a vásár terjedelme az 500 
acret fölülhaiadja.

Ez óriás területen a vállalat utolsó 35 
éve alatt a fölhajtás mesés számokat mutat. 
56*3 millió darab szarvasmarha, 2'2 millió 
borjú, 185'8 millió sertés, 44-5 birka, 1*4 mil
lió ló, tehát összesen több mint 293 millió 
darab állat került eladásra 5 milliárdot felül
haladó értékben.

Szerkesztői üzenetek.
Hozunk intézett levelekre jövő szá

munkban válaszolunk.

Nyilttér.*)
Nyilatkozat.

Siklósi István ur f. hó 13-án a pálya
udvaron az én udvarias köszöntésemet kihí
vóan sértő módon nem fogadta. Azt hiszem, 
hogy a mérnök választásnál tanúsított eljárá
somból kifolyólag a legtávolabbról sem for
málhat jogot Siklósi ur a velem szemben 
való sértő és neveletlen viselkedésre.

Midőn fenti eljárásáért Kálnay Zoltán 
és Rónay Jenő urak által elégtételt kértem, 
egy nevetségesen zornirt levelet intézett meg- 
bizottaimhoz. E levélben közeledésemről mint 
.bizalmas jellegű tolakodásáról beszól, kö
szöntésemet személye elleni „inzultus1,1-nak 
tartja, majd kijelenti naivul, hogy .szerény
telenség* lenne tőle köszöntésemet fogadni, 
végül csodálatos logikával állítja, hogy ő en
gem sérteni nem akart és elégtétel adással 
nem tartozik és nem is ad.

Miután ezen teljesen kificzamitott gon
dolkozásmóddal meg irt levéllel az ügyet el
intézni nem lehet, és miután kijelentése sze
rint elégtételt nem ad, a közönség ítéletére 
bízom mit tartson egy ilyen emberről, ki 
sérteni tud, azonban kitér az elégtétel adás elől.

Kelt Nyíregyháza 1905. január 19,
Pavlovits Károly

________  épitész-mórnök.
*) E rovat a la tt közlőitekért nem vállal felelőssége* 

a Szerkesztőség.

„Milleniumtelep* Nagyősz. f
i
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S zé p  és ta rtó s  szőlője j
csak annak lesz, aki ingyen kéri Ma- j 
gyarország legnagyobb szőlőiskolájának ! 
árjegyzékét, a mely szőlőiskola állami I 
segélylyel és állami felügyelet mellett ♦ 

létesült. |
.J

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  íil’
Bél*mentve,  u t á n v é t  mellett kapható :

= Török József=
gyógyszertárában, Budapest, Király-utca

S z é lh a jtó  é s  g ö r c s -  
-------- c s i l l a p í t ó -------- 1

Biebergeil- j
= C s e p p e k =
É tvágyat előidéző és em észtést ; 

elősegítő háziszer

Egy üveg ára I korona.
Két. üvegnél kevesebb — utánvét i 
2 kor. 50 lillér — nem küldetik.M e g r e n d e l h e t ő  :
Julius Bittner gyógyszertára,

C lo g g n it/. <X ied .-O esl).

Választási zászlókat
a legj Hiányosabb árak mellett a
a legrövidebb idő alatt szállít
U n gár L ip ót áruháza

Nyíregyházán.

Iszákosság nincs t ö b b é !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk esy csomag Cozaport.

Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül. b i r t o k !
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert a csodaliatása ! 

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

Nemrégiben egy tintái asszony nekünk körülbelül a következőket beszélte :
„Igen én is használtam  ezt a  rem ek szert, a férjem tud ta  nélkül és hála Isten te ljesen  I 

segített rajta. Jó  férj volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt Folytonos félelem , 
a irodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelenség és szegénység közepette éltem ! De m inek is 
meséltem volna el másoknak ? Nem csodálatos- e igazán, hogy egy asszony a dolgot saját maga 
ekképen irányítsa és otthonát, gondterhes tűzhelyét íirömpalotává tudja varázsolni ?“

C’oza a családok ezreit bék ite tte  ki ismét, sok sok ezer terű t a szégyen és becs. fenség tő l 
megm 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 életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, m indazoknak kik  kívánják egy próba adagot díj j 
és költségm entesen küld, hogy így bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. K ezeskedünk, hogy í 
az egészségre teljesen  ártalm atlan.

(Y/jY INSTITUTE (Dept. 137). 71, Hl?li Hol borii, London, W. C. ANGLIA.
(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérrel bérm entesitendők).

Nyíregyházi határban a vá
roshoz l’~ órányira fekvő SSÖ 
holdas birtok 40 hold dohányV
termeléssel szabadkézből

e l a d ó .
Bővebbet e lap kiadóhiva

tala.

Csúszás ellen gummi sarok, galosehni és hóczipő.

Hölgyek!
3 nap alatt hófehér 
kezet ad, ha

Kerpel kézfino- 
mitót használ.

Brüsseli
esipkekeztylik.

Urak! !
I
♦

Valódi párisi gummi '
és halhólyag külön- j
legességek kaphatók j

©
Fehér báli keztyük j

*

8 5  krtó! feljebb, j
■Főraktár: Blumberg Józsefnél, pároddá alatt. j
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A „Kisvárdai Takarékpénztár" részvényeseit
1905. február 12-ik napjának délután 2 lh  órájára Kisvárdán az intézet helyiségében tartandó

k ö z g y ű l é s r e
van szerencsém tisztelettel meghívni.

T Á R G Y S O R O Z A T .
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek felolva

ssa és a felmentvóny megadása.
2. Igazgatósági javaslat az évi nyereség hovaforditása iránt.
3. Javaslat a tisztviselői jutalmakról.
4. Az alapszabályok 69. §-ának módosítása.
5. Elnök, alelnök, vezérigazgató, hót igazgatósági tag, három

felügyelő-bizottsági tag, egy felügyelöbizottsági póttag 3 évre való 
választása.

G. Egyéb indítványok.
A felügyelő-bizottság jelentése a közgyűlés előtt 8 nappal az 

intézet helyiségében megtekinthetés végett ki lesz függesztve. 
Kisvárda, 1905. január 12.

Dr. Farkas Balázs,
, . elnök.

M É R L E G -S Z A M L A .
1904. deczember 31-én.

Főkönyvi
lapszám VAGYON korona fill.

Főkönyvi
lapszám

II11

1
TEH ER

- _____________________________

korona fill.

140 P énzkész le t............................................. 75542 70 122 Alaptőke.........................
130 V á l t ó ....................................................... 24G6952

1519494
— a tart. tökéből áttéve . . 120.000 240000 —

115, 135 K ö tv é n y .................................................. 10 Tartaléktőke*) . . . . 250000 —
% E lő le g ........................................................ 11599 — 129 Nyugdij tőke....................

B e t é t ..............................
43818 __

337 Folyószámla.............................................. 115677 07 123 3121695 12
117 É r té k p a p í r ............................................. 99 Visszleszámitolás . . . 611593 064 százalékos magy. kor. jár. 133700 K á 96 K 133152 15 db. Kisvárdai Termény és szeazraktár részv. 3060 137212

119 Fel nem vett osztalék .
. 49508.47

300 —
10 db. Kisvárdai Méazhomok-téglagyár részv. 1000 — 98 Előre fizetett kamat . . 1

96 Be nem váltott szelvények . . . . 458
27524

— Hátrány „ . . . 9062.57
56 I n g a t la n .................................................. 66 Marad előre fiz. kamat . ............................. 40445 90

127 H á z ............................................................ 20500 — 110 1903. évi nyer. maradv. . . 11625.63
123 Előre fiz. visszlesz. k a m a t .................... 2893 25 1 1904. „ nyeremény . , . 58374.97 70000 60

i *) Az évi nyereményből 2S0.0UO koronára em elv e .

4377852
i

68 4377852 68

i 1 11 !

V e s zte s é g  n ye re sé g  szá m la .
1904. deczember 31-ón.m

Főkönyvi

lapszám VESZTESÉG
1

korona j fill.
1

í Főkönyvi 
1 lapszám
1 !

NYERESÉG korona fill.

114 Betét k a m a t ........................................ 118330 11 ! n o 1903. évi nyer. maradv. (megadózva)
1

11625 63
125 Viszleszárnitolási kamat....................... 30436 22 ! 124, 130, 131 Leszámítolási k a m a t ...................... j 256935 82
118 ; Tiszti f i z e t é s ........................................ 23599 99 65 Folyószámla k a m a t ............................ 22163 40
233 1 Igazg. és felügy. biz. fizetése 13500 — 1 116 Előleg k am at....................................... | 1026 21
117 Értékpapír árfolyam veszteség . . 3589 25 96 Értékpapír jö v e d e le m .......................j 4978 05
63 Ingatlan jövedelem . . . . . .  j 2 75 109 Könyvecske dij .................................. ; 80 20

138 Leirt k ö v e t e lé s .................................. 1388 30 72 Átírási d i j .................................., . 180 —

120 A d ó ......................................................... 17550 04 | 104 Jutalék ............................................. 615 22
32 Betét kamat adó ............................. 11833 01 126 Házbérjövedelem (megadózva) . . 583 60
87 Igazgatási költség . . . . . 5245 86
88 Jótékony a d o m á n y ............................. 330 —
74 Jelenléti jegy . . , ....................... 976 — j
33 Lakbér ................................................... 1400 —

110 1903. évi nyer. maradv. (megadózva)
11625.63

1904. évi nyeremény . 58374.97 70000 60

298188 13 298188 13
1

Kiss Pál,
pénztárnok.

Sürriegfhy Béla, 
főkönyvelő.

A z  i g a z g a t ó s á g :
H a l a s i  M ó r ,  vezérigazgató. ,

Adolf Reizman Hermán, dr. Rosenbluth Bernat.i\aao a  \  Weinbergrer Igrqácz.Eriedman Lajos, Hrabovszky Ouidó,
dr. Vadász Lipőt, , „ ...

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság:
Kisvárda, 1905. január 12-ón.

N ,ey Benő, Jármy Miklós, Berber Igrnáez

Rendelkezésre á lló  nyerem én y  : Felosztás javas  a t .
1903. évi nyeremény m aradvány............................. 11625.63
1904. évi torgalom jö v e d e lm e ..................................  58374.97

Ö sszesen: 70000.60

Osztalékra 1200 db. részvény után á 25 K. . . 30000.—
Tartalék tőkének.............................................................  30000.—
Nyugdíj tőkének............................................................. 3182.
Jó ték on yczó lra .............................................................. 600*
Előírandó 1905. é v r e ...................... . . . 6218.— 

Összesen: 70000.60
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Nyíregyházi Termény és Aruruktár R. T
Árlejtési hirdetmény.

A „Nyíregyházi Termény és Áruraktár 
R. T.“ igazgatósága ezennel árlejtést hirdet 
a Nyíregyházán a pályaudvar mellett levő 
telepen 1905. év tavaszán építendő és 1905. 
évi augusztus 15-ig átadandó 60 ra. hosszú 
15 m. széles emeletes közraktár épületre. 
Tervek és költségvetés, melyek alapján az 
építés loganatositandó a R. T. városi irodá
jában, Nyíregyházán (Takarékpénztár épület) 
tekinthetők meg. Pályázatok az összes mun
kákra együttesen adandók be.

A pályázathoz 3000 korona bánatpénz 
készpénzben vagy az igazgatóság által elfo
gadható takarékpénztári betékönyvben, eset
leg értékpapírokban mellékelendő. Ezen 
összeg a vállalat elnyerője által, a vállalati 
összeg 10 százalékára pótolandó. Az értesí
tési felhívástól számított 3 nap alatt a szer
ződés aláírandó és fenti befizetési kötelezett
ség — a bánatpénz elvesztésének terhe alatt 
— a vállalat elnyerője által teljesítendő. —• 
Fenti összegből 5 százalékot az épület átvé
telétől számítva 1 évre, a további 5 száza
lékot 2 évre a sikeres felülvizsgálat után 
létesítendő végleges átadás, illetve átvétel 
után kap vissza a vállalkozó.

Tartozik vállalkozó az igazgatóság által 
írásban elrendelt pótmunkákat a költségvetés 
szerinti egységárak alapján a vállalati összeg 
arányában teljesíteni, a zárt pályázatok be
adásának határnapja 1905. február II.

Az igazgatóság tekintet nélkül a válla 
lati összegre dönt a pályázatok felett Eset
leges felvilágosításokkal az építkezésről 
Pavlovits Károly építészmérnök Nyíregyházán, 
nyújt. , ,

N y íre g y h á z i T e rm é n y  es 
á ru ra k tá r  r . t.

Ig a zg a tó s á g a .

ad. K. 18112/1904.
Árlejtési hirdetmény.

Nyíregyháza városánál 1905. óv ja
nuár hó 1-től három egymásután követ
kező évben előforduló faanyag szükséglet 
beszerzése céljából lolyó hó 29-ón dél
előtt 9 óráig a polgármesteri hivatalba 
zárt írásbeli ajánlatok adhatók he.

Az egységárakra vonatkozó űrlapok 
a gazdasági tanácsosi hivatalban a hiva
talos órák alatt megtekinthetők és kitöl
tés végett átvehetők.

A tanács íentartja magának a jogot 
tekintet nélkül az árakra, a szabadon 
választásra.

Nyíregyházán, 1905. évi január hó 
lS-án.

Májerszky Béla s. k.
polgármester.

ad K. 13112/1904.

Arlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza városánál 1905. óv ja  ̂

nuár hó 1-től három egymásután követ
kező évben előforduló bádogos munká
latokra árlejtés tartatik.

A zárt írásbeli ajánlatok folyó hó 
29-én [délelőtt 9 óráig a polgármesteri 
hivatalba adandók be.

A részletes árverési feltételek és 
egységárakra vsnatkozó űrlapok a gaz
dasági tanácsosi hivatalban a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és kitöltés 
végett ott átvehetők.

A tanács a beérkezett ajánlatok kö
zül tekintet nélkül az árakra szabadon 
választhat.

Nyíregyházán, 1905. évi január hó 
18-án.

Bogár Lajos,
h. polgármester..

Saját m agát) 
károsítja. )  
aki szóló" /  

oltvány ?  
szükségle- £  

tét nem )  
fedezi a )

> 
> 
> 
>

^Tulajdonos: Caspari Frigyes Medgyes, Erdély.^

{  A telep oltványait az elmúlt száraz nyá- )  
{ ron naponta több mint 2 millió litor viz- )  
(  zel öntözte, miáltal az oltványok ideáli- 
{  san fejlődtek. — Képes árjegyzék in- 
{  gyen és bérmentve.
c

te le p n é l.
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Valódi Persa-szőnyegek.
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:

fé rfi- és női gyap jú -szö vetek , vásznak, kanavászok, köpper, schillőn  

és b a tis z tá ru k , ágy- és a s z ta ltak aró k , szőnyegek, fe h é r és színes 

dam aszt-készle tek , fé r f i ingek és g a llé ro k , ru h a d iszek , csipkék, 5  

betétek és szalagok, zsebkendők, fé r f i- ,  n ő i- és gyerm ekh arisn yák . q
a
o
0

o
Z ö ld s é g -té r .

I O O O O O O O Ü C O O

Minden család pénzt takarít'
Körnek ti szem. 

kávés készlet 
minden színben 

csak
!)ö 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 0 szem. 
vászon dam aszt 

gani. csak f. 2 .1( 
f.2 .90 f 3.40 f 8 90

Szép m intázott 
vászon törülköző 
6 drb. c«ak f 1.25 
f 1.72 f-1.90 f.2.10

80 rőfös vég 
csoda vászon csak 

f. 8.65

30 rőfös vég 
bőrvászon csak 

f. 4.15

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak

f. 4.95

30 rőfös vég 
gyöngy vászon csak 

f. 5.45

80 rőfös vég 
rumburgi v-szon 

csak 5.60

30 rőfös vég I-a 
rum burgi vászon 

csak f. 6 40

50 rőiös vég 
borvászon csak 

f. 8.25

50 rőfös vég 
irlandi vászon 

csak f. 9.45

50 rőfös vég 
ruinburgi vászon csak 

f. 10.40

30 rőfös vég 
jő  minőségű chiffon 

csak f. 4.l>5

30 rőfiis vég 
R. chiffon csak 

f, 5.40

.»() roios vég 
R, R. chiffon 
csak f. 15.85

80 rőfös vég 
csíkos kanavász 

csak f. 8.25

30 rőfös vég 
csikós és kockás 

1 ma kanavász 
csak f. 4.55

30 rő ös vég 
tihom kanavász csak 

f. 0.40.

35 rőfös vég kanavász 
különlegesség csak

f. 0.40

80 rőfös vég 
fehér csikós 

csinvat agyiul- 
ze tra  csak 

í  6.35

30 rőfös vég vi
rágos fehér csin
vat ágyhuzatra 

csak f. 7,4u

Keinek női ing 
vászonból kézi 
hím zéssel csak 
85 kr. f. X.15 

1 55.

Rem ek női cliif- 
fon ing sebweizi 
hímzéssel csak 
f. 1.10 f. 1.42 

f. 1.74

Remek női liálő corseta 
nagv választékban csak 

98 kr. f. 1.25 f. 1.56

Remek női chiffon 
nadrág csak 

90 kr. f, 1.18 1. 145

Remek chiffon 
alsó szoknyák 
hímzéssel csak

f .l .3 5 f  1.75 f.2.25

R em ek clotli és 
posztó alsó szok
nyák csak f. 1.05 

f. 2.15 f. 3.22

Varrás nélküli 
vászon lepedő 2 
m . hosszú és 11 , 

m. széles csak 
‘*2 kr.

V arrás nélküli 
remek vászon le
pedő 2 m. hosszú, 

l ' / t  m. széles 
osjik f. 1.05

Nemzetim terei
Budapest, K erepesi-ut 65. szám, 1. em.

Remek selyem 
clotli paplan 

minden sziliben 
f. 3,95

Rem ek casclmiir 
paplan  minden 

színben csak 
f. 3.55

HA la k a d a lm i m eghivő.
" névjegy,

I e v é lpap ir  cégnyomássa I. 
rovatos iv,
a lapszabály  vagy  más cicit*.
fa lragasz,
gyászjelentés,
év i m érleg ,
szám la ű r la p  stb. stb.

az élet szükségleteiben előforduló bárm i
lyen  n y o m ta tv án yra  van szükséges 

forduljon bizalommal a

PIRINGER JÁNOS
k ö n y v n y o m d á já h o z

Nyíregyháza, Városház-palota
hol olcsó évszám ítással csinos kivitelű 
nyomtatványok készülnek, mindenkor 
megrendelő kívánsága szerint a legmo

dernebb e lőá llításban .
Kész nyomtatványok raktára.

A nyom dáva l könyvkötészet is van 
összekötve.

NYOMATOTT P1RINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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