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Megjelenik hetenkint egvszer, szombaton. | J

Kiadóhivatal: Iskola-uteza 3.
Lapunk a kel- és ktrlfald ic nden nagycbb városéba! képviselve vas

Bánffy nyilatkozott.
A politikai élet káprázatában szén- j 

vednek azok, akik a koalíciós kormány- j 
nak előlegezett reményeikben még ma is j 
hisznek. Midőn ugyanis a gyászos emlékű i 
Fehérváry-kormány zabolatlanságátó!, a 
rettenetes megpróbáltatásoktól, a nemzeti 
összetartás megszabadított, sokau hitték, 
hogy a nemzeti jelzővei megtiszteli koa
líció az elnyomatástól felszabadult magya
rok jogos óhajtásait teljesülésbe viszi. ; 
Hihették is ezt sokan, mert a mostani j 
kormány tetszés Ígéretek bábruhájaba ól- j 
töztette programmját. Emez Ígéretek meg- j 
újulnak s Ígéretek maradnak, mégis akad- ' 
nak. akik az egyes nevek varázsa, poli- j 
tikai káprázat alatt állanak.

Legyünk őszinték, szóljunk férfias ; 
nyíltsággal. Maga a koalíciós kormány is j 
unja már a tétlenséget, a politikai por- J 
hintést. A látszat kuliszái mögöt párthar- j 
cok folynak. A koalició nyűge a tevé
kenységre béniióiag hat. De azért az Ígé
retek. találós mondások, célzatos kijelen
tések ismétlődnek s mégis találkoznak, 
akik hisznek a be nem váltott programra 
csábos ígéreteiben. \

A legelsők egvike báró Báriffv azok- j 
nak. akik tévedésbe nem ejtiietők, akik i 
tisztában vannak a helyzet tarthatlansá- j

gával. Ezt igazolja Bánffynak legutóbbi j 
azon nyilatkozata, meiyiyei Tiszát és a | 
koalíciót megfelelő értékében mutatja be. 
Tiszáról azt mondja, nagy képességgel 
megáldott, igaz hazafi, de nincs életesze.

Igen, Tisza lehet tudományos ember, ; 
lehet jó hazafi, mit ér vele, ha a képze- : 
letek magasában iovagoi s nem számit a 
mindennapi élettel, az adott viszonyokkal, 
a közérzülettel. Az eszmékhez való ma
kacs ragaszkodás, a körmönfont csinek 
láncolata, nem er ott semmit, ahol a nem
zet öntudata felébredt, ahol a nemzet többé 
vakeszköz lenni nem akar. Ám bontson 
zászlót Tisza, képzelt pártjának adjon bár
mily tetszős nevet, újból csalódni fog, mert 
figyelmen kívül hagyja a Bánffy Dezsők 
önzetlen hazafiságát, gazdag tapasztalását, 
ék s látását, komoly mérsékletét. Újból 
csalódik, mert balvégzet üldözi, mely fe
ledteti vele, hogy ugrai levelekkel, zseb
kendő lobogtatással igazi célt elérni lehe
tetlen.

Mindez azt igazolja, hogy a Tisza 
legutóbbi kísérlete is, teljesüihetlen erő- 
íeszités, eredménytelen .munka, kudarcai 
sorozatának folytatása *z.

Jólesett báró Bánffynak utóbbi nyi
latkozatát hallanunk. Jólesett olvasnunk a 
politikai hitvallás azon igeit, melyek Hi
teimül szolgálhatnak azok számára, akik

átmenetileg gondolkodnak. Természetes 
dolog, hogy vannak, lesznek, akik a Bánffy 
szóban levő kijelentéseit nem értik meg, 
vagy lélremagyarázni kívánják. Ez igy 
vau minden olyan hazafival, aki nem akar 
úszni az árral, aki nem az adott \ iszo
nyokhoz alkalmazkodik, hanem mindenkor 
megvan a maga önálló gondolkodása, alku 
tárgyát nem képező meggyőződése, mely
nek még akkor is elég erős volna kifeje
zést adni, ha egy megtántorodott nem
zetet látna magával szemben.

Az ilyen politikus tisztában van a koalí
ciós kormány értékével. Az ilyen helye
sen következtető, a jövőbe látni képes 
férfiak tudják, -érzik, hogy a kibontako
zásnak soká késni nem lehet, nem sza
bad. Nem lehet soká késni a kibontako
zásnak, mert a kormány szűk korlátok 
között mozog, ígéretekkel táplálkozik. De 
nem lehet soká késni a kibontakozásnak 

j fóképen azért, mert a nemzet öntudata 
j tiltakozik, hogy a sürgős megoldást igénylő 
i kérdések, a folytonos ígéretek mézes mad

zagán függjenek.
Ügy latszik, vannak életészszel nem 

rendelkező politikusok, akik a mai hely- 
■ zetet alkalmasnak tartják zászlóbontásokra, 
i tetszetősen előre megkeresztelt pártok ala- 
j kitására. A megpróbáltatásokon átment 

nemzet azonban, kiábrándult a könnyen-
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Finis glóriáé.
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Megáll jutok! Lehullt a függöny,
Egy felvonásnak újra vége.
Lehullt, hogy újra fellebbenjen.
Felszállt, hogy lehulljon a melybe,
A felvonások váltakoznak,
Elmúlva végtelenbe szállnak,
A cselekmény az mind egyenlő:
Itt sírnak, ott komédiásnak,
Csak a személyek lesznek mások.
És idegenné lesz a díszlet,
Ma mi vagyunk még a közönség,
Holnap — a színre visznek minket,
Kacagva, sírva vegyül egybe,
Földünknek ez a sir darabja.
Tragédiának, hogy nevezzem,
Mikor k média van abban,
S hog> vhatnám komédiának 
Amikor gyakran simák rajta ? !
Ordöngös skála: majd mosolyra,
Majd z< 'cogásra nyílik ajka,
S ha a közönség azt kiáltja,

Hogy ennek a szerzője éljen,
Hat hálaképpen talán akkor.
Ki „hozsánnát“ kiáltott éppen 
Lehull, — és eltemetik szépen !

** *
Ki tudja meddig száll a függöny, 
Meddig lesz öreg évre hajnal,
És meddig (ébred még az ember 
Az egyik vígan, az meg jajjal,
Ki tudja, meddig lesz a pompa,
A  fény az ember birtokéiba ?! 
Enyészetre gondolni mostan,
Ki lesz a dóré, ki a kába ? !
Majd egyszér, tán igy van megírva, 
Látod a csillagot az égen,
A sok parányi égitestből 
Majd egy körútra indul szépen, 
Kugyobb és mind nagyobb lesz utján, 
Rohan, siet s a földhöz érve,
Örülve tán a rokonának 
Csókot lehel a közepébe,
Ölelkeznek majd mind a kelten,
Már akkor nem lesz aki nézze,
Az Ur ítélt ott fenn az égbe,
És a mi glóriánknak: ,végeu!

A sm a d a i.
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Andor uríi első szerelme.
A bpesli „Demokrata kör“-ben 1906. decz. 20-án a Jokai- 

i szobor alapra rendezett jótékonycélu estélyen .-való felol
vasásra irta: B o n is  Ig n á cz .

Rém’ mód" mozgó szemidegeim segítsé
gével sikerült felfedeznem, miszerint az igen
t. pubiicum a modern criminalisztika bűvös- 
bájos tudományát képviselő, Lombrosohoz 

j  hasonlóan dobogó szivü egyéneket is rejt 
i magában, kik a dolgok ilyetén, bizonyára 
I ismerni fogjuk a tuniszi szerzői jog ama híres 
j kitételét, mely szerint: „Janta de bogota 
; orinoko sumot pazkano punicsin puacharabo 
! gadia apure futtyolin,“ ami a tuniszul nem 
| értők kedvéért csengő-bongó magyar nyelvre 
| átkanyaritva a következőket jelenti: A szerző 
| legegyénibb joga az áldozati gödölyéül fogott 
j felolvasóra is átruházható, ki ilyenformán a 
I magas reményekre jogosult poéta ifjoncnak 

kijáró füttyöket is elraktározhatja.
Móltóztassék ezeknek utána elképzelni, 

hogy az én szám a szerző szája, gesztusaim, 
szemforgatásaim a szerző természetrajzához 
idomulnak, qualitasom, kezem, toliam, erszé
nyem, kabátom, ingem-gallérom s a többi — 
kivéve hálósapkámat — mind-mind a szerző
tulajdonát képezik.

E minőségben egy gyönyörű esős reg-

Báli újdonságok u. m. cipők, ruhabevonatok, gaasok, díszek, keztyük 
stb. óriási választókban megérkeztek -

(T e le to n szám : 1 1 4 ).
EISLER KAROLY

női-, férfi divat és cipő-üzletében 
Nyíregyházán.
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hivós bűnéből. Ma már a kortesparolák, 
hangzatos szavak nem tévesztik meg a 
gondolkodni tudókat.

Erőszakkal, mesterkélten pártot, vagy 
pártokat teremteni nem lehet. Ilyen kép
telenségről az életet nem ismerő képze
lődés álmodozhat. Maga mondja Bánffy, 
hogv a nemzet megfogja találni azon fér
fiút, akire a kibontakozás nagy munkáját 
bízza. Ez a helyes feltevés. Ez a való
ságnak megfelelő kijelentés. Nem is lehet 
másként, mert ha e nemzet eddig sem 
okult volna eleget, ha nem volna képes 
az igazi, vezető szerepre hivatott politi
kusokat ismerni, akkor megérdemelné 
mostoha sorsát.

Igen, a nemzet meg fogja találni azon 
politikust, akire a kibontakozás nagy mun
káját bízza. Ezt sejtjük mi azon élénk 
érdeklődésből, melylyel a nemzet Bánft'y- 
nak minden kijelentését, minden beszédét, 
kíséri. A nemzet érdeklődése, figyelme 
Szegedre, a legközelebb ott történtekre 
irányult. A férfias nyíltsággal feltárt igaz
ságok, a meggyőző érvek, hatásukat nem 
tévesztik. A nemzet gondolkodik és óhajva 
várja azon időt, amidőn a cselekvés em
berét, az igazmondás bajnokát, a haza- 
szeretet mintaképét vezéréül tisztelheti.

Igen, báró Bánffy a jövő embere!
A frázisok, ígéretek ideje tűnőben. 

Reményünk a közeli kibontakozással és 
azzal biztat, hogy a biztos alapon való 
fejlődés, a po'itikai és nemzeti élet fel- 
pezsdülése küszöbön áll. A megoldást azon 
hazafi, azon politikus részéről várjuk, akit 
a gondviselés azért adott nekünk, hogy 
a kegyetlen megpróbáltatásokra követke
zett bizonytalan helyzetnek véget vessen !

Lezárt könyvek.
En azt hiszem, hogy minden pontos em

ber számot vet magával az óv végén és tisz 
tába szeret magával jönni a kiadásaira és 
bevételeire nézve, hogy anyagi viszonyai 
felöl tájékozhassa magát. Az olyan ember, 
aki vaktába számlálja a napokat egymásután,
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aki költ, ha van mit, aki bevételét célszerűen 
beosztani nem képes, nem boldogulhat, az 
ilyen embernek anyagilag el kell pusztulnia. 
Nem csak társulatok, egyletek, különféle in
tézetek és üzletembereknél, hanem a rnagá 
nosoknál is tudni kell azt, mennyi volt a 
múlt évi bevétel és kiadás, mennyi a követ
kező évi remélhető, vagy biztos bevétel és ' 
az előre látható kiadás. Szóval a pontos ! 
embernek legalább körülbelölegesen tudnia \ 
kell a múlt évi pénzforgalmát s tisztába kell j 
lennie a beköszöntött óv költségvetésével. j

Ha nem tudja1,. hogy miből és mennyit j 
költötünk, könnyén beáll háztartásunkban a 
deficit. Ila nem í ,uk beosztani jövedelmün
ket és többet költünk, a bevételnél, biztos 
romlásnak nézünk elébe. Nem elég az, hogy 
a bevételt elköltsük, vagy többet költsünb a I 
jövedelemnél, hanem feleslegnek, megtak"- ; 
ritott összegnek is kell lenni az olyan ember 
háztartásban, aki nem a mának hanem a hol
napnak is ól.

Legtöbb embernek az a hibája, hogy 
ma költi el a holnapra, sőt a következő I 
napokra valót is. Az ilyen ember háztartása | 
számítása zűrzavaros lesz és odavezet, annyira ! 
elkallódik, miszerint tehetős emberek és csa- j 
ládok elpusztulnak, koldusbotra jutnak.

Ezért kell minden napon, de különösen 
az óv végén tudni, hogy hányadán állunk 
jövedalem és kiadás dolgában; ezért kell 
a bevétel és kiadásról vezetet könyveket 
figyelemmel vezetni s az óv végén pontosan 
lezárni.

De a bevétel és kiadásokról vezetet, 
könyveknek nem csak azon hasznuk van meg, 
hogy az anyagi állapotot híven tüntetik eiö, 
hanem az is, hogy ki olvashatjuk belőlük, 
miszerint az évi bevétel tekintélyes részeolyan 
kiadásokra megy el, melyet mogtakarithat- 
tunk volna. Sok ember úgy okoskodik, hogy 
hogy ma csak pár fillért költ el elkerülhető 
dolgokra, holnap és a következő napokon 
ugvan azt teszi és az ilyesmi szép összegecs- 
kót tesz ki az óv végére. A kiadási rovat
ban jelentékeny összegig szerepelnek a luxus 
kielégítésére kiadott összegek. Hja, napjaik
ban kiki továbbnvujtózik a közmondásos ! 
lepedőnél, kiki többet akar mutatni, mint ! 
amennyit bevétele ídbir s azért áll be a pénz
beli zavar oly sok embernél.

A gazdálkodó és üzlet emberekre kü- ; 
lönösen fontos, hogy tudják anyagi körül
ményeik miben állását, mert ezt kinek-kinek 1 
maga iránt való, de törvényes kötelességük ; 
is parancsolja.

A könyvek ezidei lezárása, vajmi cse
kély eredményt mutat fel. A gazdálkodó osz
tály silány bevétellel, de annál több kiadás
sal zárta le könyveit. Az 1906-ik óv ugyanis 
nem mondható a kedvezőtlen évek közül 
valónak, de kedvezőnek sem, mert csapás 
volt elég s amit a csapás meghagyott, azt 
potom áron kell vesztegetni. A piaczi forga
lom csekély. A sokféle kiadástól zaklatott 
gazda nem remélhet, de nem is várhat ked
vezőbb árat, verejtékes munkájának gyümöl
csét úgy kell eladni, ahogy veszik.

Az üzlet ember helyzete még elszomo
rítóbb, mert az iparos, kereskedő osztály ta
lán soha nem ólt olyan kedvezőtlen, bizonvta- 
ian napokat, mint ma midőn a verseny nagy 
a hiteibe vásárlók pontosan fizetni nem aka
rnak. ilyen viszonyok között az üzleti köny
vek annyira kedvezőtlen eredménnyel záród
tak le, hogy az iparos és a kereskedő, eme 
két tekintélyes osztály sorsa komoh' aggo
dalomra szolgáltat okot azoknál, akik lel tud
ják fogni ama kiszámithatlan kárt melylyel 
az üzletembernek mostoha helyzete jár.

Az üzletembereknél ma nagy a verseny 
mert mindenki oda törekszik, hogy áruit el
adhassa. A vevő közönség meg oszlik a min
den valamirevaló városkában, nagy számmal 
levő üzletek között. így a kereskedő általá
ban a legtöbb üzletember arra van utalva 
hogy hitelt nyújtson. A hitel pedig a legtöbb 
üzletember romlását okozza, mert a vevők
nek csak igen kis része szokott pontos lenni 
Ezen állításomat eléggé bizonyítják a múlt 
óv végével lezárt üzleti könyvek.

A kereskedő beszerzett áruit könnyen 
eladogatja, ha hitelt nyújt. A bökkenő azon
ban ezután következik, mert a legtöbb adós 
nem váltja be tartozási kötelezettségét. A ke
reskedő váltóra dolgozik, számtalan teher 
nehézül üzletére. A kereskedőnek egyenlí
teni kel váltóit, különben komoly következ
ményeknek néz elébe.

Kérdem, a mai igazán rósz fizetési viszo
nyok között csoda-e ha az üzletben nemcsak 
nem boldogul, hanem a tönk szélére jut? Ez 
pedig határozottan éspedig nagy kára van 
iparunk és kereskedelmünknek, mert gátoija 
az üzletembereket előhaladásukban.

Hiszen Magyarországon minden más osz
tályú emberről gondoskodva van, csak a ke
reskedő és iparosról nem. A kereskedő, ipa
rosnak nincs módjába pénzhez jutni akkor, 
midőn arra szüksége volna, mert nálunk nincs 
személyi hitel. Ha pedig kölcsönt kap az 
üzletember, az annyagi kellemetlenséggel jár

gélén benülök a „Trieszti-szüzében és „Mi
ért is ne sztrájkolnának a négylábú svábok ?“ 
ez társadalom tudományi értekezésem meg
írásán töröm egyenes örökösödési ágon reám 
szállott ezüstös-kámfor szinü parókámmal fö
dött testemnek legmagasabb régiókban szán- 
kázó részét.

A munka serényen folyik. — Ha nem 
tévedek, már az ötödik kifli telekkönyv nél
küli bekebelezésén fáradozom, melyböl azon- 
ban, igy négy szemközt szólva, csak kettőt 
fogok bevallani, — úgy a szerző mint én, — 
midőn Isten tudja hányadszor nyikorog az 
ajtó és beradirozik rajta egy gummiradli, fon
toskodó képű emberke. — Elvégezvén tril
lázó bassussal kísért és Rucza Adorján úrral, 
a pincérek Nesztorával folytatott suttogását, 
hozzám jön, megvakarja a torkát és Teremt’ 
uccse’ a következő ékes oratióba fog: „Mé
lyen tisztelt nagyságos Uram! Hazánk Sha
kespeare, Moliereje! . . .

— Elég barátom! — kiáltám ón tragi
kusan . . . Elég, ne tovább! . . .  Itt van a 
tiz piculája (förtelmes nagy szivü ember va
gyok zárjel között!) és csináljon egy 970° 29’ 
ó* 35”-ben hajló jobbraát-ot! . . .

— De uram! — szólott ő — leeresztett 
orrát fel és kozmás keztyüit lehúzva — kinek 
néz ön engem?

— Vilmos császárnak! — kockáztattam 
meg elernyedt tagokkal. . .

— Ah — ez schmarn ! . . . Gedoonfalvi 
Gedeon Zachariás, concertet rendező pótvá
lasztmányi jegyző helyettes vagyok. . .

— Vagy úgy— szóltam meghatva. . . Mél- 
tóztassók helyetfoglalni adósságot nem ren
dező, jegyzőt pótoló, helyettest választó, Con- 
cert Zachariás ur ! . . . Kegyeskedjék pa
rancsolni . . . Miben lehetnék szolgálatára ?

— Uram — szólott ö megkönnyebbülve 
— miután kabátját levetette (méltán annak 
okából, hogy távoztakor legyen mit felvennie)

— Ön van hivatva isteni genusánál fogva 
megmenteni bennünket. . .

— Oh ! kiáltám elcsukló hangon, de ma
gamon kívül — kész vagyok. . . kész. . .

— Köszönöm — szólott melegen — egy 
adag hideg felvágottat rendelve. . . Tohát 
amennyiben régóta figyelemmel kisérem iro
dalmi működését a „Ropogcsárdási Híradó“- 
ba», lesz talán alkalmam, választani novellái 
közül. . . Mindenek fölött lássuk a „Pisze- 
tyuk és társai* ez. humoros eszthetikai érte
kezését. . .

— Ez nem lesz jó — szóltam — mert 
igen sok benne a spongya és a petróleum.

— Talán „Az orangutáng, mint prima
donna* viszonzá ö reményteljes hangon. . .

isten őrizz! — Hisz mióta az Akadémia 
által jutalmazott ezen geographiai munkámat, 
mondhatnám : némileg tankölteményeraet a 

| nagy nyilvánosságnak át adtam, a majmok- 
I nak nincs egyéb dolguk, mint lakásom kuta- 
I tása a satisfactió végett. . . A vezetőjük a 
! nagy keresésben Caruso ur indítványára már 
! a kulcsot is beadta. . .

Hm . . . hm . . . ezek szerint azthiszem, 
a legjobban megfelelne az estélyre „Andor 
uríi első szerelme* cimü bolondot vidám drá
mai regéje. . .

Miután Zachariás ur biztosított, hogy a 
t. publicum fütty esetén is a „Debreczenbe 

! kéne menni* opera részletet lesz kedves elő
adni, bátorkodtam vállalkozni a következők 
elmondására: *

Kábitóan hideg őszi délután . . .  A gőz
masina füstöt okádva, dübörögve megindul. 
Szivszaggató jelenet. . . a kalauz bejön és a 
biletákat tőnkre-teszi . . . most eltávozik, ón 
meg megszólítom a mellettem bóbiskoló öreg 
urat:

— Nem Váczi Ignácz úrhoz van sze
rencsém?

— ühüm . . .
— Illaváról?
— Ühüm . . .
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hogy azt igénvbe venni szinte lehetetlen. De 
tovább megyek az üzlet ember kisebb összegű 
követelésért behajtani nem, vagy csak hóna- 
napok, évek múltán képes. Ezért van hogy , 
üzleti könyvek lezárása oly sok el szomoritó ' 
adatot tartalmaz azon üzletemberre nézve, aki | 
egyedül önerejére van utalva.

Az év végén lezárt könyvek sok üzlet
emberre nézve kedvezőtlen adatokat tartal
maznak bár, melyekből kitűnik, hogy vajmi 
csekély talán semmi jövedelmet sem tudnak 
felmutatni annyi fáradság után, mégis jó tudni 
az eredményt, hogy az óv végén nyert ta
pasztalatokból hasznos tanultság legyen le
vonható s az üzletember tudja magát tájé
koztatni a jövőre nézve.

Most midőn egyesek és üzletemberek, 
vagy egyletek tisztán láthatják tisztán lezárt 
könyveikből egy évi faradságuk, tevékeny
ségük gyümölcsét, esetleg azt látják, hogy 
munkálkodásukat siker nem koronázta, egy 
tapasztalattal gazdagabbak lettek, azzal t. i, 
hogy a szorgalom, takarékosság, a kellő óva
tosság és biztos alapon nyugvó számítás, az 
mely leginkább biztosíthatja anyagi gyara
podásunkat.

Könyvelő-

Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztőség!

A „Szabolcs" 1900. évi december hó 29-en 
megjelent számában Szoika Károly helybeli 
róm. kath. segédlelkósz úr nyilatkozatot tesz 
közzé, amelyben engem az ittjárt keresztyén 
szocialisták általam történt megítélése dolgá
ban valamelyes dilemma elé akar állítani, 
mert nyilatkozatának lényege az, hogy vagy 
nem ismerem a keresztény szocialismus ten
denciáit, — s akkor félrevezettettem magamar, 
— vagy ismerem, s ha ismerem és úgv nyi
latkozom felőle, ahogy nyilatkoztam, akkor 
megrágalmazom a mozgalmat.

Legyen szabad ezzel szemben röviden 
csak annyit kijelentenem, hogy igenis, isme
rem az egész törekvés keletkezését, múltját, 
gyümölcseit, képviselőit és irodalmát, és is
meri azt velem együtt az egész müveit hazai 
közvélemény, amely túlnyomó többségében 
velem együtt halad annak megítélésében.

Hogy azután egy róm. kath. segédlelkész 
egy evang. lelkésznek e kérdésben tett nyi
latkozatáról azon a művelt körökben, s külö
nösen papi körökben egyáltalán nem hasz
nálatos hangon ir, amelyen Írni magának tisz
telendő Szoika Károly úr megengedni jónak

látta, — az rám nézve egészen irrevelans. 
Írjon, a mint tetszik. Többé nem reagálok reá. 

Hazafias üdvözlettel 
Nyíregyházán, 1907. január 2.

Oeduly Henrik,
ág. h. év. lelkész, 

egyházkerületi lejegyző.

Szaporítsuk az iskolákat!
Pusztulunk, veszünk !
Ezt bizonyítgatják statisztikusaink, akik 

nemcsak számmúvószek, hanem hazafiasán 
érző fiai is hazánknak, amelynek lakosságát 
nemcsak a kivándorlás, hanem sokféle fertőző 
baj is megtizedeli. Megrázó kiáltások hang
zanak el a számmúvószek panaszai nyomán. 
A szivünk elérzókenyül s úgy fáj, úgy foj
togat az a tudat, hogy tehetetlenek vagyunk 
a nagy halandósággal szemben. De a meg
hatottság lázongó érzéssé változik, ha elolvas
suk egy tanügyi lap kimutatását az iskolák 
túlzsúfoltságáról.

Ez a kimutatás négy vármegye olyan 
községeit sorolja fel, ahol az egyes osztályok- 

i bán száznál több iskolás gyermek szívja ma
gába a megfertőzött levegőt. E vármegyék: 
Heves-, Borsod-, Jásznagykunszolnok- és Sza- 
bolcsmegye. Hatvankét olyan osztály van ebben 
a négy vármegyében, melyekben 100—275 
gyermek hallgatja a tanítást. A 62 osztályban 
összesen 9098 gyermeket tanítanak s igy egy 
osztályra 160 gyermek esik. Fűzzünk ehhez 
a tényhez megjegyzéseket ?

A számok akkora erővel beszélnek, hogy 
túlkiabálnák azokat, akik ezt a tényt szépit- 
getni vagy letagadni akarnák. Mit is mond
hatnánk ezekről az állapotokról? Azt, hogy 
tűrhetetlenek, azt, hogy segíteni kell rajtuk?

Nem mi volnánk az elsők, akik ilyen 
jeremiádokat zengenénk és honmentö javas
latokkal előállnánk. De mi nem az elsőbbség 
olcsó dicsősége kedvéért szólalunk fel, hanem 
abban a reményben, hogy ma talán meg
hallgatják panaszunkat azok, akik a bajon se
gíteni tudnak, de eddig kényelmi szempon
tokból meghallgatni nem akarták. Tőlük csak 
azt a bizonyos jóakaratot kívánjuk, amelyet 
tőlük hivatásuknál és hivataluknál fogva bíz
vást elvárhatunk. De a társadalomtól elvárjuk, 
hogy indítson hatalmas mozgalmat, amely 
feladatául tűzné ki, hogy ezt a rákfenét nem
zetünk testéből eltávolítsa.

Az iskola, különösen a túlzsúfolt iskola 
igen nagy fertőző telep, Benépesíti a kór
házakat és a temetőket egyaránt. A társada
lomnak meg ke! 1 kezdenie az életmentést —

az iskola falain belül. Hiszen iskoláinkban 
lézeng sok ezer gyermek, kiknek arcán a 
facies hippokratica sötétlik. A túlzsúfoltság 
sütötte rájuk ezt a szívfacsaró bélyeget.

Evvel meg is van adva az irány, amely
ben a társadalom humaniszmuszának haladnia 
kell, ha ezen a nagy bajon segíteni akar. 
Szaporítani kell az iskolákat!

S kell, hogy ezt akarja, mert a mai tár
sadalom első sorban hazafiasnak mondja ma
gát. S sok ezer gyermek megmentése haza
fias kötelesség, bármilyen politikai irányt 
követünk. Tömörüljünk és kezdjük meg a 
hazafias munkát.

Ne várjunk mindent a mindenható állam
tól, mert itt is igaz az a régi magyar igaz
mondás: Segits magadon és — az állam is 
megsegít!

A keresztény szocializmusról.
.Nagyságos Szerkesztő Ur!

Becses lapjának m. é. 51. számában „ A 
keresztény szocializmus* c. cikkére ‘•engedje meg 
Nagyságod, hogy válaszolhassak. Meg vagyok 
győződve, hogy helyt ad becses lapjában vála
szomnak nemcsak a lovagiasság, hanem az igaz
ság érdekében is,

Kiváló nagyrabecsüléssel vagyok Nagysá
godnak

Bushálom, 1907. jan. 2.
Kész szolgája 

Ylezer József
rk. káplán.

Ezen a címen a „Szabolcs" múlt évi 
december 22-iki 51. számában Asmadai ur a 
„Nyírvidékiben megjelent cikkemre hivat
kozva. támadja a keresztény szocializmust.

Legelőször is szabadjon konstatálnom, 
hogy Asmadai ur cikkemből egyetlen sorra 
sem hivatkozik, annak egyetlen sorát sem 
cáfolja, mit a tárgyilagosság absolut hiánva 
miatt a cikkíró úrtól rossz néven veszek. Ha 
nevemet jónak látta cikke végére kiírni, jog
gal elvárhatnám, hogy velem és ne Jurigák- 
kal foglalkozzék. Higgye el, hogy ha más 
véleményen van, mint én, komoly érveit 
szívesen veszem. Ám Asmadai ur más esz
közökkel veszi föl a harcot. Csaknem min
den sora rágalom a keresztény szocialisták 
ellen.

Azt írja Asmadai ur, hogy a kér. szó- 
cialisták kurzusai műsorán és patronjaiként 
repülő és nem repülő püspökök, vagy egy_ 
házi és világi tekintélyek szerepelnek. Mire 
ezeknek tényleges szerepére stb. kerülne 
sor, ezek igen bölcsen, többnyire távollétük_

— Nem Szélröppentyüre tetszik utazni ?
— L'hüm . . .
— A képviselő választásra?!
— Eltalálta ! — szólott ez diadalmasan 

és aztán megfordulva, lelke átszállt az álmok 
tündóri világába . . .

Ejnye — úgy magamban — mégis csak 
csodálatosan elememben vagyok ma . . . Úgy 
látszik, valóságos Lándory lett belőlem, már 
csak megszólítom ezt a szemben ülő ifjú evik- 
kerest is. . . .

— Szintén röppen, ha szabad tudnom ? !
— Tessék?
— Azaz : Szélröppen . . , ?
— Ja . . . igen . . . oda utazom . . .
— Ejnye no — hogy a beszélgetést meg 

ne szakitsam — nem volna véletlenül Ura- 
ságodnál egy szál gyufa?

— Oh kérem — szólott hirtelen előzé
kenységgel — miközben egy félóráig bányá
szott zsebeiben . ..

Ezek után a Iáik”'’ szerint nincs más 
hátra a bemutatkozásn . . .  És ón még sem 
mutatkoztam be . . . N essék — könyörgöm 
— az illemszabályok itón mód orrán frics- 
kázásáért a durva emi, bélyegét reám sütni. 
Hiába, a födolog: tudjunk alkalmazkodni a 
helyzethez . . .  És ón tudok . . .  Ki is tud nálam 
jobban ?! . . . Senki . . . S mért tudok ón . . .  
Mert nekem, mint a „Miért ne innánk koraám- 
asszony ?“ ez. kőnyomatos munkatársának 
vasúti potyajegyem van . . . nekem mindenütt 
potyajegyem van . . .  Én mer a boldogult 
Hosztaleknek is potyajegygyel tettem tönkre 
nagy reményekre hivatott lakkcipöit.. . Tehát 
a bemutatkozás egyelőre elmaradt, de azért 
megis discursusba bocsátkoztunk . . .

— Kihez i. Hóztatik röppenni?
— Rabbila-á'iyi András úrhoz . . .
— No mondja . . .
— De mondom ! . . .
— No jó. hát mondja — szóltam meg

adva magamat. Éljen a szólás-szabadság és 
a húsvéti pászka ! . . Egyebekben csak azért 
kérdeztem, mert ón is oda utazom . . .

— Ne mondja . . .
— Miért ne mondanám ?/h
— Ilin . . .  és mi okból, ha nem leszek 

lulságosan indiserét ?
— Családi jelligü az ügy . . . családi . . 

keresztelő.
— Úgy ? . . .  No lám ! . . . Talám jó ba

rátságban tetszik lenni az öreg úrral ? .. . Vagy 
valamely rokonával ?

- Túlságosan kiváncsi . . .  de legyen 
. . kona vagyok ünagyságának . . .

oo ? ! . . .
— Ühüm . . .  De mi mosolyogni való 

van ízen ?
— Ja . . .  eszembe jutott valami. . .
— Kapcsolatban a legbájosabb ismeret

len A ?
— Tehát ismeretlen ?! . . .  S hogy jutott 

most eszébe ez a kójutazás?!
— Tetszik tudni, a héten a kezembe ke

rült a tapsifülesi levéltár egy kötete, mely
ből kétségtelenül megállapítottam, hogy ó 
nagysága nagypapájának a kereszlmamája 
az anyósom sógora második házassága után 
reá okroyált fiának ötödiziglen unoka húga.

*
— Tehát ott kezdem, miként atyám, ki 

már akkor, mint özvegy ember Szólröppen-

tyüa lakott, a telet mindig a fővárosban töl
tötte. . . Példáját követte kebelbeli barátja, 
az azóta már Ábrahám, nyári lajbijában tar
tózkodó Kuczugh Dénes bátyánk, különben 
és nyárban szintén Szélröppentyün polgár. . 
Bár politikailag ellenlábasok, mivel öregem 
rendíthetetlen kuruc, Dnci bácsi pedig hihe
tetlen mód kőszikla labanc, Tisza Kálmán 
párti ember volt, egymás nélkül még sem 
tudtak el lenni. De hát ez már a természet 
örök törvényei szerint igy szokott lenni. így 
kerül össze néha napján -- mondá gyöngy- 
hasonlattal utitársam — a jogász a pénzzel,, 
mikor előbb ez utóbbi nyakát igyekszik szegni, 
igy a tűz a vízzel, midőn utóbbi az előbbi- 
élete ellen tör.

A kávéházi, a clubb életet nem igen 
szerették, bizonyára mert már megunták . . _ 
Feketéjüket egyik nap Dini bácsinál, másilc 
nap nálunk beszélgették el . . . E magán he
lyeken folytak a heves politikai viták. . . De 
micsoda viták voltak azok. .. Hej, ha eszembe 
jutnak azok az órák, még most is borsózik: 
tőlük a hátam , . . Látja ezt a lencsét a hal
váit perecemen ? Ez is abból az időből szár
mazó anyajegy . .. Előbb csendesen kezdő
dött a dolog, lassanként aztán belemeleged
tek a fiuk és dörgött az „Eb ura fakó !* . . . 
Mellékesen jegyzem meg, miszerint mind
kettőjüknek kitűnő baritonjuk volt. . . Erről 
a legközelebbi potyajegyes estélyen bővebbet. 
Igen érdekes dolog lesz ám . . .  No de be
cses engedőimével eddig folytatom .. . Nem 
szeretek politizálni . . . Térjünk a lényegre.

(Folyt, kor.)
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kel tündökölnek* . . . Ezzel szemben legyen 
elég arra hivatkoznom, hogy csak dr. Pro- 
hászka püspök, dr. Giesswein Sándor és dr. 
Ernszt Sándor országgy. képviselők egyen
ként legalább 50—50 beszédet mondanak 
évenként a keresztény szociális eszmék érde
kében az ország különböző helyein. Ezeknek 
a nagy férfiaknak nem szokásuk nagy nevű
ket reklámra bérbe adni.

A cikkíró ur továbbá azzal rágalmazza 
meg a koresztény szocializmust, hogy dr. 
Gyürky hamis üzelmeit rovására Írja. Ezzel 
szemben szives figyelmébe ajánlom az „Al
kotmány* 1905. febr. 9-ki számában megje
lent alábbi közleményt:

Értesítés. A. K. Egyesületek Országos 
Szövetségének elnöklése tisztelettel hozza 
köztudomásra, hogy dr. Gyürky Ödön neve
zett szövetségnél viselt titkári állásától meg
vált s az országos szövetség vezetését Szenti- 
ványi Károly fehéregyházmegyei áldozópap 
vette át. Miért is tisztelettel kérjük az érdek
lődőket, hogy összes levelezéseiket a szö
vetség uj helyiségere (Vili. Szentkirályi-utca 
28.) címezzék s az országos szövetséget a dr. 
Gyürky Ödön ur által most alakított „Kat- 
holikus Egyesületek Országos Irodájáéval 
összetéveszteni ne méltóztassék. Budapest,
1905. febr. 8. Gróí Zichy dános.*

Szentiványi Károly ezen kívül 1905. 
május 30-ki kelettel minden plébániára kül
dött egy röpiratszerü nyomtatványt, melyben 
a szövetkezetek vezetőit és a gazdákat Gyürky 
irodájától óvta. Gyürky Ödönnek három esz
tendeje semmi szerepe sem volt az országos 
soc. mozgalomban. Meg nem bízható voltá
nak bebizouyultával a központ tisztán hiva
talnoki állásától elmozdította. Ettől az időtől 
kezdve irodája magán vállalat volt s akár 
tetszik Asmadai urnák, akár nem, tény, hogy 
tönkrejutásának oka az a zsidó börz9-ügynök 
volt, a kivel Gyürky, mint magánvállalkozó 
kezet fogott.

Asmadai ur nagyon igazmondóknak hiszi 
a tisztességtelen sajtc-revolverezöket, hogy 
utánuk indulva ráfogja a keresztény szoci
alistákra a győri püspök palotájának meg- 
dobálását. Maga Prohászka püspök cáfolta 
meg ezen alávaló hazugságot a „Fehórmegye 
Napló* akkori számában.

Mindez még hagyjám, mert valamelyes 
vonatkozásba hozható a keresztény szocializ- | 
mussal. De hogy a cikkíró ur milyen keleti 
fantáziával kalandozik el Jurigára, Toma- 
nekre és Jarosra, igazán meg nem foghatom. 
Ezeknek az uraknak a keresztény szocialis
tákkal ép oly ke\ és a rokonságuk, mint As
madai urnák a kereszténységgel! Juriga soha 
egy percre sem volt tagja a kér. szociális 
egyesületek bármelyikének s ha tagja lett 
volna is, kidobták volna hazafiatlansága mi
a tt ! Mért hozza fel hát a cikkíró ur ? Pusz
tán hasonlat kedvéért! Arra akar kilyukadni, 
hogy a miként Juriga szerint a magyarok a 
tótokat, úgy a kir, szocialisták szerint a zsi
dók a magyarokat kívánják kipusztitani a 
földről.

Itt bújik ki a szög a zsákból. Asmadai 
ur tehát a zsidóság védelmére irta meg cik
két. Kár! Sem a kurzus szónokai, sem én 
egy szóval nem támadtuk a zsidóságot. Tá
madtuk és támadni is fogjuk a munkásokat 
pogányul kizsákmányolókat, támadtuk a szo
ciáldemokrata vezéreket, kik osztály és val
lás ellen izgatnak, fia az általunk megtáma
dott emberiség-nyuzókkal és az Izrael Jaka
bokkal meg Mezőfiekkel a zsidóság magát 
azonosítja, arról mi egyátalában nem tehetünk.

Mi részünkről sem Gyürkijekkel, sem 
Jurigákkal közösséget nem vállalunk, őket 
védelmünkbe nem vesszük, csak azért mert 
keresztények ; sőt tiltakozunk ellene, hogy 
akár Asmadai ur, akár más, bennünket e tisz- 
tilt mákvirágokkal egy kalap alá vegyen. 
Nem törődünk vele, ha cikkíró ur akár hasá
bokon át foglalkozik is velők, de logikus és 
tisztességes zsurnalisztától elvárjuk, hogy 
disztingválni tudjon.

Asmadai ur cikkéből tehát a keresztény' 
szocializmusnak csak az szól, hogy : se nem 
szocializmus, se nem keresztény' s hogy a 
nemzeti életnek széttagoltságára visz. Hogy 
szocializmus-e, bátran hivatkozom programm- 
jára, — vegyen magának fáradságot és mél
tassa elolvasására; hogy' keresztény-e vagy 
sem, vannak megítélésére illetéktelennek mon-

____________ „S Z  A  B Q L  C S"__________

dóm Asmadai urat, ki cikkét betűről betűre 
az „Egyenlőség* cimü budapesti „zsidó fele- 

; kezetü politikai hetilap11 -bői ollózta ki, ha ugyan 
; nem egy személy Fleischmann Andor úrral,
| kinek neve ott e cikk alatt áll. (Azt hiszem,
I hogy e dolgot Asmadai ur tisztázni fogja. 

Én szerintem legalább egy és ugyanazon 
cikket két különböző név alatt közölni nem 
korrekt eljárás! Az „Egyenlőség* cikke kü
lönben is előbb jelent meg, mint az én cik
kem. Hogyan lehet tehát nekem válasz, azt 
a szives olvasó elbírálására bizom !) A nem
zeti élet széttagoltságától se féljen Asmadai 
u r! Szabadjon szives figyelmébe ajánlanom 
a kerosztóny szociálista programm 2, §-át: 
„Mivel a népek nemzetekké tömörülve vesz
nek részt az emberiség életében, szivünk 
egész melegével ragaszkodunk a „magyar 

| hazához* büszke öntudattal valljuk magun
kat a magyar haza gyermekeinek és teljes 
erővel azon leszünk, hogy békés egyetértés, 
keresztényi szeretet, méltány'os elbánás és 
hazafias érzület kösse össze e hazának bár
mily ajkú polgárait, hogy' igy vállvetve, 
együtt munkaijuk népünk jólétét és hazánk 
boldogságát.*

Igazságtalan lennék azonban, ha el nem 
ismernem, hogyr egy dologban Asmadai ur 
igazat mond. Violet tényleg keresztény' szo
cialista és nagy' svihák, csaló volt. De ha 
emlékező tehetségemet csak századrészt is 
megerőltetném, mint Asmadai ur, az általa 
annyira védett zsidóság között nem egyet, 
de százat tudnék felhozni s nevüket csokorba, 
vagy' ha úgy tetszik toghagyma-koszoruba 
tudnám fűzni. De nekem nem szokásom egyesek 
bűnei miatt egy egész felekezetet meghurcolni.

Még egyet! Asmadai ur az én „szelle
mességemet* is kipécezi. Nekem nem főcé
lom, hogy' „szeliemeskedjem.* hanem, hogy' 
igazat írjak s a mit megírok, azt logikusan, 
a tárgynál maradva, Írjam meg, mert a nyil
vánosságra szánt írást nem tekintem mester- 
embereskedésnek, hanem művészetnek. Ha 
valamelyes szellemességet is talál Írásomban 
Asmadai ur, az bizonyaira nem egy' felkiáltó 
jeiben nyilvánul, a mi Asmadai ur cikkében 
a leghangosabban kiáltó szegénységi bizo
nyítván y.

V iezer József
tiszaeszíári káplán.

'Tisztelettel kérjük előfizet ifinket, hogy 
a hátrányt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a szétküldésben akadály áll
jon elő.

H Í R E K .
Uj év.

Az uj év alkalmából a magán emberek 
— a régi szokáshoz hűen — felkeresték is
merőseiket ; a testületek pedig vezetőiknek 
tisztelegtek. Májerszky' Béla polgármester 
előtt Bogár Lajos vezetésével jelent meg a 
tisztikar. A főjegyző visszaemlekezve a múlt 
évre, méltatta az alkotmányért folytatott küz
delmet és foglalkozott a tisztviselők műkö
dését gátló akadályokkal. Befejezésül kérte 
a polgármestert, legyen a tisztikar vezetője 
és mint eddig úgy' ezután is erős kézzel fogja 
a kormányzás gyeplőjét. A polgármester vála
szában megköszönte a szives megemlékezést 
és a jókívánságokat hasonlókkal viszonoszta. 
A közigazgatás gépezete szerinte csak is 
ügy működhet helyesen, ha mindenrósz meg
felel rendeltetésének. Bízik a tisztikar támo
gatásában, mert kötelességeinek csakis úgy' 
felelhet meg, ha tiszttársai vele éreznek és 
a közöscól érdekében egymást megértve 
munkálkodnak. Ha mulasztást tapasztal szi
gorú lesz sőt ha a szükség azt kívánja a hi
bás géprószt ki is cseréli. Hosszasabban fog
lalkozott a város önállósításával és a városi 
törvénnyel is.

Ezután a városi tisztikar 10 tagú kül
döttsége gróí Vay Gábor főispánnál tisztel
gett. Májerszky Béla beszédjében érintette 
a város önállóságra való törekvését is amire 
a főispán egy igen szép hasonlattal válaszolt. 
Úgy tekinti a várost, mint egy hajadont a 
kinek kérője akadt. Nehéz szívvel váltanak 
meg tőle a szülei, mert segítségükre volt, 
de azért örülnek a szerencséjének. Nyíregy

háza város önállósítása elé sem kivan aka- 
| dályokat gördíteni.

A város küldöttsége Mikecz Dezső alis
pánnál is tisztelgett. Az alispán a polgármester 
üdvözletére szívesen válaszolt és kifejezte 
sajnálatát, hogy a város önállósítása esetén 
a vármegy'o egyik támaszát, Nyíregyháza 
városát és annak tisztikarát elkellene vesz
teni. Móltány'olja azonban az önzetlen törek
vést és annak megvalósítását nem igyekszik 

j meg akadályozni.
Gróf Vay Gábor főispánnál Mikecz Dezső 

! vezetésével vármegye tisztikara, a város
küldöttség" a pénzügyigazgatóság és a többi

; hatóság is tisztelgett.
Mikecz Dezső alispánelőtt a vármegye 

| tisztviselői Sípos Béla főjegyző vezetésével 
i fejezték ki jókivánalmaikat.

Ezeken kívül a törvényszéken és a többi 
állami és magán intézetekben is volt újévi 

! üdvözlés.
A pénzügyministerium vezetésével meg

bízott ministerelnök, Kronberger Samu nagv- 
kállói adótisztet, a helybeli kir. adóhivatalhoz 
adóhivatali segéddé kinevezte.

A nyíregyházi kir. adóhivatalhoz Erei mán 
Jenő, kisszebem adóhivatali gyakornok, tisztté 
kineveztetett.

Előléptetés. Nagy András nagykállói adó
hivatali gyakornokot, szolgálati helyén való 
meghagyása mellett, a m. kir. pénzügyrainis- 
ter adotisztté kinevezte.

Kinevezés. Fesztóry Sándor leveleki kör 
jegyző Ófelsége által 1907. január I. rang
sorral m. kir. tartalékos hadnagygyá kinevez
tetett.

Eljegyzés. Sugár Dezső debreczeni keres
kedő eljegyezte Friss Jolán kisasszonyt, Friss 
Lajos helybeli régi tekintélyes kereskedő 
leányát.

Áthelyezés és kinevezés. A m, kir. pénzügy- 
minister Moinár Aladár belényesi adóhivatali 
gyakornokot Tiszalökre való áthelyezésével 
etrvideüleg adótisztte kinevezte.

Necrolag. Pótolhatlan veszteség, meg
rendítő gyász érte Kertész Bertalan rendőr
kapitányunkat. Ugyanis szeretett nejét bol
dog házasságuk kezdetén, épen akkor, mi
dőn a családi öröm teljessége bekövetkezik, 
elszóütotta az enyészet angyala. A váratlanul 
bekövetkezett gyászhir, őszinte részvétet 

j keltve városunk egész közönségének. Ez a 
i részvét kisérte sírjába a korán elköltözött, 

szerető, szeretett hitvest, a jóságos rokont, 
i kinek elhunytára vonatkozólag a Következő 

gyászjelentés lett kiadva: Kertess Bertalan 
: ag\r a maga, mint gyermekei: Margit és Vil- 
| ma. továbbá a rokonság nevében is mély 
I fájdalommal jelenti forrón szeretett nejeneK 
I Kertész Bertalanná született Klein Vilmának

1906. évi december hó 30-án d. u. fel 2 óra
kor életének 29-ik, házasságának 1-sö évé
ben a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után történt gyászos elhunytat. A boldogult 
földi maradványa folyó hó 31-én d. u, dóra
kor fognak a rom. kath. vallás szertartása 
szerint, a Kossuth-utcza 29. számú gyászház*

■ 1 »ól, a „Morgó“-i sirkertbe örök nyugalomra 
| tétetni. Az engesztelő gyász-mise pedig az 
l 1907. évi január hó 2-án d. e. 9 órakor fog 
| a róm. kath. templomban az Egek b rának 

bemutattatni. Nyíregyháza, 19UÖ. december 
í 30-án. Áldás és béke lengjen hamvai felett!

Bezárt iskolák. A Bálint- és Antal-bokori 
iskoláknak vörheny miatt 14 napra való be
záratását az alispán elrendelte.

Forgalmi akadály. A hóton vármegyénk
ben ismét nagy havazások fordultak elő.

I A meteorológiai intézet kimutatása szerint, 
nálunk 60 cm. magas volt a hó, míg Buda
pesten 22-őt, Debrecenben pedig 19 cmrt tett 
ki. Tokajban és a Tiszaháton azonban elérte 
a 65—70 cmes magasságot is. Ezt azonban 
úgy kell érteni, hogy a leesett hó mennyi
ségét egyenletesen elosztva, vették számí
tásba. Az utakon és a vasutakon azonban a 
hófúvás az H/z— 2 méteres magasságot is 
meghaladta. Nyíregyházán az államvasuti vo
natok 1 — 12 órai késéssel jöttek be. A Nyir' 
egyházavidéki kisvasutak pedig 3 napon a 
Dombrádra vonatot nem indítottak, sót eg> 
nap a helyimenetek is szüneteltek. — Az 
utak járhatóvá tételén mindenfelé közműn* 
kára kirendeltek dolgoztak. A vasutak pê  ’S 

I 2—3 korona napszámot is fizettek a hona-
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nvóknak. A munkásszervezet már is éreztette 
bénító hatását. A tagok 3—5 korona nap
számot kértek, ami a téli időben szokatlanul 
magas követelés.

Halálozás. Váratlanul jött, annál meg
döbbentőbb volt ama szomorú hir, hogy Deák 
lános megszűnt élni. A jó (családapa, a hű 
barát,  koszorús dalegyletünkuek 22  éven ke
resztül egyik leglelkiismeretesebb tagját, múlt 
csü törtökön , általános részvét kisérte sírjába.

Borzalmas szerencsétlenség. Tegnapelőtt 
05te Nyíregyházáról Debrecen felé indított 
hóeke vezetője rémes leletre bukkant. Deb
recenbe érve az eke elején egy bundát és 
erry felkezet talált. A hatóság rögtön vizs
galatot indított és a kiküldöttek kisebb na
gyobb távolságokra különböző testrészeket 
találtak. A tejet l jfehértó határától nem 
messze lelték meg. A jelekből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a szerencsétlen ember ta
lán ittas állapotban a vasúti sínek között 
indult útjára. A teli időben beburkolódzott 
es nem vette észre a sötétben utánna indított 
vonatot, amelynek ekéje magával vonszolta 
és a testrészeket a kiálló lak és más aka
dályok tépték le.

Agyongázoita a vonat. Karácsony máso
dik napjan Fúrj János kemecsei határban lakó 
dohányos a sóstói állomásról gyalog indult 
lakására. A Máv. csapi vonalán haladva nem 
vette észre egy hóeke közeledését, amely 
agyongázolta. A lokomotív vezetőjét okolni 
nemlehet, mert esteli 6 óra tájon a pályát 
jól nem láthatta. A szerencsétlenségre úgy' 
jöttek rá, hogy' a kemecsei állomáson a gép- 
elején ruha es testdarabokat találtak. A sze
rencséden ember feleséget és 4 aprós gyer
meket hagyott hátra.

Leszakadt tetők. A nagy hótömeg nem 
csak közlekedést tette lehetetlenné, ha nem 
súlyával a házak fedelét is megrongálta. 
Nyíregyházán alig van utca, ahoT 1—2 fő, 
vagy melleképületnek a szarufája nem tört 
volna le. Egyik tanító házának pedisr az egész 
fedele beszakadt és a szobák menyezete is 
megrongálódott. I jév napján a kivonult tűz
oltóság hárította ei a közvetlen veszelvt. A 
terményraktár egyik tárházának a teteje is 
beszakadt. Kemecsén 10, Fjfehórtón 12, Nagy- 
kállóban épület rongálóuott meg nagyobb 
mértékben. Több helyen a lakók élete is 
veszélyben iorgott és a törmelékek alól az 
össze futott szomszédok mentették ki a benn-
rekedteket.

Nyugtázás és köszönet. Egyesületünk 
által a budapesti Tanítók-Házában létesí
tendő 4000 koronás szolra alapítvány tör
lesztésére a Nyíregyházi Költsönös Sególvző 
Egylet 20 koronát küldött, Fogadja a tekin
tetes Igazgatóság eme szives figyelméért 
hálás köszönetemel. Nyíregyháza 1907. ja
nuár 4-ikén. Orsószky Gyula, a szabolcsme- 
gyei tanító egyesület elnöke. —

Helyes intézkedés. Tapasztalta a rendőr- 
kapitányság, hogy' a nagy hó dacára a fuva
rosok a szokásos terhet rakták jármüveikre, 
ami a jószágok embertelen kínzásával járt.
• uhász Etele rendőralkapitány íigy'eUneztette 
ennek a tilalmasságára a fuvarosokat, és is
métlődés miatt többekre szigorú büntetést 
szabott.

ló fogas. Weiser Ágoston személyében 
nem mindennapi betörőt tartóztatott le rendőr
ségünk. Glück Mór, vásárosnaményi lakos 

ertheim-szekrónyót feltörte, és többezer ko
ronát ellopott. Etfogatásánál is nagyobb üsz
ö g é t találtak nála.

Kubelik hangversenye Debrecenben Zene- 
edvelö közönségünknek egy régi óhaja telje

sülhet a közeljövőben. A Debrecenben időző 
\ilaghirü művész, az általános megnyilatkozó 
°‘ aJnak engedve elhatározta, hogy Debre
cenben 1Q07 január 11-ón hangversenyt ren- 
' ez. Közönségünknek nem túl nagy költséggel 
a Kalma nyílik tehát a közeli Debrecenben a 

művész, ki körönk legelső hegedümü- 
csze, meghalgatni, annyival inkább is, mert 
' ekre már nem igen jön el a művész. A 

J gyek kiárusítását a Hegedűs és Sándor cég 
sz ózli, (Kossuth utca 11.) mely cég az eló- 
gyzeseket már a mai napon megkezdte.

.  « .Nyilvános köszönet. A „Nyíregyházi Köl 
tek”08 Egylet mint Szövetkezet*
akííí6̂  ^ azga*ósága a kereskedő tanoc-

anak 30 koronát adományozott. Ezen

nagylelkű adományáért az iskola nevében 
köszönetét mond Ruliman Andor, ig. tanító.

Megostromolt ipartestület. Kedden délután 
Nádasi József kisgazda sokat talált önteni a 
garatra. Útja az ipartestületbe vitte, ahonnan 
különféle üvegeket próbált ellopni. A szolga 
rajtaóne, és a tolvaj szűrének hátrahagyá
sával megugrott. Nádasi sajnálta azonban a 
szűrt és fóltógladarabokkal felfegyverkezve, 
később visszatért. Az ipartestületben időzök 
elmenekültek a megvadult ember elől, aki 
szűrét megkeritve tovább akart állani, ami
kor a telefonon hivott rendőrség letartóztatta.

Köszönet. A Nyíregyházi Költsönös Se- 
gólyzö Egylet tekintetes Igazgatóságának 
iparostanzne iskolánk javára utalványozót 
30 korona kegyes adományáért felügyelő 
bizotságunk nevében hálás köszönetét mon
dok Nyíregyháza 1907 január 2-án Barzó Mi
hály gondnok.

Halálos esés. Laufi’er Juliánná, Kóhn ig- 
náczne, miskolci volt lakos, városunkba láto
gatóba jött. A szerencsétlen asszony' elesett, 
oldalrészeit úgy bezúzta, hogy a törött cson
tok nemesebb belrószeket érintettek, aminek 
következtében, rövid, de suiy'os szenvedés 
után, megszűnt óini.

Emlékeztető. Az izr. nőegylet múlt szá
munkban jelzett és fényesnek Ígérkező es
télyét, mai napon tartja meg.

A kamara gyűlése. A debreceni kereske
delmi- és iparkamara múlt hó 28-án gyűlést 
tartott. Tudomásul vették, hogy' az adókivető 
bizottságokba a kamarák is küldenek ezután 
ki tagokat. Bejelentették, hogy' Ujfehórtón, 
Karcagon, T.-Sz.-Miklóson, Szatmáron, Jász- 
ladány'ban és Kirátyhelmecen van szalmafonó- 
tantolyam. Egy iparszakiskolának Debrecen
ben való felállítását is kívánatosnak mondot
tak ki.

Szülők figyelmébe. A siketnémák váci in
tézeténél a Levai-fele alapítvány 1000 koro
nás kamata kiosztásra kerül, Á siketnémák, 
illetve szüleik, kérvényeiket f. hó 15-ig az 
intézethez küldjék be.

A vvaggonhiány. Az őszi nagymérvű va
súti vaggonhiány Különösen a káposzta ter
melőkelt sújtotta nagy'on, kik a jó termés 
évének örvndetes eredményt vaggonhiány 
miatt értékesíteni nem tudtáK. A debreczeni 
kamara sürgős felterjesztést intézett a mini
szter úrhoz, hogy segítő intézkedésekkel a 
várható károsodást lehetőleg csökkentse. Ezen 
felterjesztésre a M. A. V. debreczeni üzletve- 
zetősege a következőkről értesítette a kama
rát. F. év november hó 5-év 11230 szám al
att kereskedelmi Minister ur Nagy méltóságá
hoz intézett beadványra, minister ur O Nagy- 
méltóságának f. év november hó 10-én 84234 III
5. sz. alatt kelt magas rendelote teljesítésé
ben tisztelettel értesítjük, hogy' a káposzta 
szállító állomások kocsiszüksógietónek fede
zésére mi állandóan kiváló gondot fordítunk 
es egyes kivételes esetektől eltekintve, a 
midőn kocsik felett egy'átalában avagy csak 
korlátolt mennyiségben rendelkezhetünk, a 
felsorolt állomások megkapták naponta a be
fogadó képességig a szükséges kocsikat. Ez 
kitűnik abból, hogy Nyirbogdány állomás f. 
év november hó 17-éiü; 3 Demecser 1220 és 
Pátroha 480 kocsirakomány’ káposztát továb
bított és ennek legnagyobb részót október hó 
második felétől kezdve, mert tulajdonképpen 
csak akkor kezdődött az erősebb szálitás, a 
mi természetesen azért volt eszközlhető, hogy 
rendszerint a kellő menyiségü kocsit vittük 
ez állomásokra. Ezen 3 állomásra befuvaro
zott káposzta még tulajdonkópen feladva nincs 
is, a menyiben azt az állomásra kihordják 
és többnyire csak azután ott adják el. Fel
téve azonban, hogy az összes ott raktározó 
káposzta feladva volna még akkor sem le
hetne az egész részére szükséges kocsikat 
ezen állomásokra állítani, mert Nyirbogdány 
csak 10—15, Demecser 50—60 és Pátroha 
30—40 kocsit tud naponta befogadni és meg
rakni, mely körülményre mindenkor figye- 
kell lennünk. A káposzta ezen állomásokon 
voltaképpen nem is a kocsihánymiatt raktá
rozott oly' nagy' mennyiségben, mert a tény
leg feladott káposzta 4—tí-ik napon elment, 
hanem azért, mert a f. évben nagyon sok 
káposztát termeltek és akár hány kocsit rak
tak meg azen állomásokon, ugyanannyit hoz
tak újból ki. Ezen tultermós pedig onnan 
ered, hogy a múlt évben kivételesen magas

árakat fizettek a káposztáért (600 koroná
nál is drágább volt egy' kocsi káposzta) a 
mi a káposzta termniöket arra késztette, hogy 
ez évben a rendesnél jóval többet termelje
nek, azon reményben, hogy a f. évben is 
magasabb árakat érnek el. Ennek megvilá- 
gositására megemlítjük, hogy az utolsó óv 
alatt vonalunk összes állmásairól a legroszabb 
terméskor 670, a legjobb terméskor 1637 ko
csirakomány káposztát továbbitattott, mig 
bezárólag f. hó 17-óig csak a jelzett 3 állo
másról már 2002 kocsirakomány káposzta 
lett továbbítva és ezen felül is várható még 
káposzta ezen állomásokról. Végül még meg
jegyezzük, hogy a káposztát mindenkor so
ron kívül továbbítjuk, másként ezen forga
lom nem is let volna lebonyolítható*

Elvi határozat. A kereskedelmi miniszter 
azt az elvi határozatot hozta, hogy az aszta
losiparosnak joga van a maga készítette rá
mához és kereszthez képeket és tükröket 
venni és azokat a rámába illeszteni, a képe
ket beüvegezni és az igy' teljesen elkészített 
cikket forgalomba is hozhatja.

Debreceni iparkamara és a hazug hirde
tések. Ismeretes és gyakori a lapokban az 
olyan hirdetés, mely hol ezt az árut kínálja 
megvételre, posta bóly'eg beküldése ellené
ben teljesen ingyen. A közönség legnagyobb 
része felül a szédelgésnek és a hirdetett pos- 
tabólyeget beküldi. Nagy boszuságára azon
ban a várt áruk hely'ett árjegyzéket és kör
levelet kap, mely'eu az van kitüntetve, hogy 
a kért holmikat tényleg megkapja ha elöld* 
bizony'os összeg pénzt beküld. A debreceni 
kamara, arra való tekintettel, hogy' az efféle 
szédelgések a magyar kereskedő és iparos 
érdekeit sértik, másfelől pedig a hirdetésbe 
vetett közbizalmat megingatják, felterjeszté
séi intézat a kereskedelmi miniszterhez, mely
ben erély'es intézkedést kér a szóban forgó 
hirdetések megakadályozására. A debreceni 
kamara mozgalma valószínűleg általános örö
met fog okozni, a kereskedői körökben, mert 
a rnai nehéz üzleti verseny' idejében az eltelő 
immorális szokásokat gyökerében el kell ölni.

Tudnivaló. A föld és házbirtokra beke
belezett tartozások bejelentése minden év 
január hó 31-ig a v. adóhivatalnál teendő 
meg, hogy' az általános jövedelmi pótadó a 
fizetett kamat 10 százalék erejéig törölhető 
legyen.

Felhívás a közönséghez! Jókai Mór iro
dalmi hagyatékának talán legbecsesebb ré
sze az elhunyt kültöfejedelemnek hosszú élete 
során felgyűlt levelezése. Most, amikor Jókai 
összes munkái nemzeti diszkiadásának kie
légítéséül, a nagy' iró irodalmi hagyatékával 
egy'üt közre bocsálytani óhajtjuk Jókai ie- 
veieit is, azzal a tisztteljes kéréssel fordu
lunk mindazokhoz, a kiknek Jókai valamely 
levele birtokában van, hogy bocsássa azt ren
delkezésünkre, a levelezés czimü kötetben 
való közles céljából. Jókai minden sora meg
érdemli, hogy' a magyar nemzetnek közös 
kincse legyen ; ezért fordulunk kérésünkkel 
a müveit magyrar közönséghez. Méltóztassók 
a leveleket ajánlott levélben eljuttatatni czi- 
münkre, s mi az eredetit hiteles másoltatás 
után épségben visszaküldjük. Budapest, 1907 
január havában. Révai Testvérek Irodalmi 
intézet Részvónytársasság Budapest, Vili., 
Üllői-ut 18. sz.

Értesítés. A ny'iregyházi polgári olvasó
egylet az 1907-ik évre megrendelt hírlapok 
eiárverelósót foly'ó óv január 9-áu. Vasárnap
d. u. 3 órakor az egylet helyiségében fogja 
eszközöltetni. Felkéretnek az igen tisztelt ér
deklődő tagok minél tömegesebb résztvótelre. 
Az elnökség.

Nyilvános köszönet. A Nyíregyházi Köl
csönös Sególvző Egylet a Magyaror
szági Tanítók Eötvös alapja javára ez év
ben is 20 korona összeget ajálott fel. Fogadja 
a nevezett pénzintézet Tekintetes Igazgató
sága becses kegyadománváórt— a jótékony' 
cél nevébe — leghálásabb közleményt. Nyi 
regyháza 1906 dec. 29. Stoffan Lajos, helyi 
gy. b. elnök.

A boritaladü eltörlése érdekében a Ma
gyarországi Bortermelők és Borkereskedők 
Országos Szövetsége tudvalevőleg nagyirányu 
mozgalmat indított. Hogy ez a kérdés a ma
gyar borászatnak milyen életbevágó érdekét 
azt nem szükséges vidékünk bortermelő la
kosságának bővebben magyarázunk. De nem-
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csak bortermelőink sorsára, hanem közvetve 
egész közgazdaságunk fejlődésére is igen nagy 
horderejű ennek ajkáros és igazságtalan adó
nemnek a megszüntetése, amely a borfogyasz
tás fellendítésével együt, széles társadalmi 
rétegek könnyebb boldogulását volna hivatva 
előmozdítani. A mozgalom jogosultságát és 
elsőrangú fontosságát csak az elfogult fiskális 
politika nem látja be. A fionciális érdekek 
egyoldalú szemmel tartásával első pillanatra 
visszariasztónak tűnik fel: hogya boritaladó- 
ból származó, mintegy 16 miliónyi évi bevé
telt, vagy annak egy tetemes részét az állam- 
háztartás nélkülözni legyen kénytelen. Ha 
azonban tekintetbe veszszük azt, hogy mos
tani igazságtalan adórendszerünk egyfelől 
súlyos terheket rak a gyengébb adózók vál- j 
laira, másfelől jelentékeny jövedelemforráso
kat kiaknázatlanul hogy, nem nehéz annak a j 
belátására jutnak, hogy a bortermelők igaz- | 
ságos követelésének megvalósulása végered- | 
ményben nem az állam jövedelmeinek csök
kenésé!, hanem a terheknek igazságosabb 
megoszlását jelentené. Arról pebig fölösleges 
sokat beszélni, hogy azok a gazdasági elő
nyök, amelyek a boritaladó megszüntetésé- j 
nek nyomában járnának, egyúttal az adófor
rásoknak jelentékeny gyarapodását vonnák 
maguk után. Mindenképpen kívánatos tehát 
hogy a Magyarországi Bortermelők és Borke
reskedők Országos Szövetségének mozgalma 
a lehető legtelyesebb sikerrel járjon. A szövet
ség, amint tudva van, 1907 január 6-ára orszá
gos ertekezetet hivott össze Budapestre. Az 
országos órtekezet egyetlen tárgya a borital
adó eltöröltessenek vagy lényeges leszálitá- 
sának követelése. Hogy ennek a követelések
nek a kellő erkölcsi súlya legyen, ahhoz szük
séges, hogy az öszes borvidékek érdekeltsége 
minél nagyobb számban vegyen részt az 
értekezeten, Országos érdekből de vidékünk 
kölön érdekéből is, melyen ajánljuk figyel
mébe bortermelőinknek borkereskedőinknek 
és mindazoknak akik a nagyfontosságu úgy 
bármely vonatkozásban érdekel, hogy ve
gyenek részt a január 6-iki értekeszleten. A 
részvétéi az utazási költségeken kívül, amely
ekre nézve jelentékeny kedvezmények van
nak kitűzésbe helyezve semmiféle más meg
terheléssel nem jár. Mindennemű felvilágosi, 
tással készségesen szolgál a Magyarországi 
Bortermelők és Borkereskedők Országos Szö
vetségének középponti irodája: Budapest, 
VI. Andrássy ut 23.

Sylvester-estély. Mintha az ezeregyéj 
mesei elevenedtek volna meg, úgy tűnik fel 
az iparos-olvasókör által az iparos-ifjúság és 
a báró Hirsch jótékonysági egylet támoga
tása mellett rendezett estély. Mindenki meg
találta a maga környezetét. Sehol egy unott 
arc, mindenütt vigság és .racaly. Dr. Meskó 
László, Májerszky Béla és ^cidichter Gyula 
védnökök, az összegyűlt díszes vendégsereg
gel a késő hajnali órákig maradt együtt. Nagy 
része volt ebbena rendezőségnek amelynek tag
jai Kéry Józset vezetésével emberfeletti erővel 
működtek a siker érdekében. A programm is 
szokatlanul változatos volt. A század-sylves- 
terét Propper Ede nagyhatással szavalta. Férj
hez menjek ? cimü darabban töprengett Dudás 
Mihályné olyan kedvességgel, hogy el js fe
ledtük, hogy ezt ő már nem is kérdezheti. 
Cimbalom kísérettel Kusuyerik Sámuel nép
dalokat énekelt. A vidéki színpadok nem 
mindegyike dicsekedhet hasonló énekessel. 
Murányi Géza most is az a vig kópé volt, 
akinek csip<edései még azoknak sem fájtak, 
akiknek szólották. Kupiéi viharos derültséget 
keltettek. Az ügyetlen embert nagy ügyesség
gel mutatta be I* .zimir Károly. Propper Ede 
pedig nagy tetszés között majmot fogott. Alle
gorikus kép vou az utolsó. A Suhanecz Jenő, 
Holik Mariska, Holik Zsuzsóka, Kazár Ferencz, 
Rajtik Erzsiké, agrics János, Kéry Piroska, 
Gerbár Bözsike, Gerbár Mariska és Ilagymási 
Ilonka által bemutatott élőkép rendkívül 
tetszett.

Útban Amerika feié. Klein Mór kisvárdai 
kiskereskedő megunta a magyarországi álla
potokat és elutazott Amerikába — a más 
pénzen. Kulcsár József kemecsei ácsiparosnak 
átadotr egy pénzutalványt, amely 4 koronáról 
szólott és 400 koronára volt kiigazítva. Erre 
kapott 300 koronát, amivel tovább állott. A 
hatóság körözését elrendelte, de alighanem 
bottal üli a nyomát.
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Nyilvános nyugtázás. A nyíregyházi köl
csönös segélyző egylet, mint szövetkezet te
kintetes igazgatósága a rendőri önsegélyző 
egylet pénzalapja javára 20 koronát volt szi
ves adományozni. Fogadja nagybecsű támo
gatásáért az egylet nevében ezennel kifejezett 
koszönetemet. Nyíregyháza, 1907. január hó 2. 
Kertész Bertalan, egyleti igazgató.

Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék 
Szabó Zsófia gegényi gazdálkodónöt, továbbá 
Verdes Sándor birii kisgazdát gondnokság 
alá helyezte.

Elgázolt ember. A pazonyi határban m. 
hó 29-én este 8 órakor az 5000-ik sz. sze
mélyvonat egy eddig ismeretlen, körülbelül 
40 éves, fekete hajú, magas homloku, szürke 1 
szemű, rövid barna bajuszu, borotvált álló , 
férfi elgázolt és teljesen összeroncsolva megölt, j

Bérbeadás. Apagy község vadász terű- j 
lete 6 évre folyó hó 13-án, a községháznál j 
fog bérbeadatni.

Az Erzsébet kórház 1906. évi forgalma 
a következő 1905. évről ápolás alatt maradt 
87 férfi, 68 nő, összesen 155 egyén. A múlt 
évben felvettek 1849 férfit 1500 nőt (-f- 3349). 
Ápoltak 1936 férfit 1568 nőt (-+- 3504). Elbo
csátottak gyógyulva 1167 férfit, 958 nőt 
(-)- 2125) javulva 557 férfit, 433 nőt (-f- 990) 
gyógvulatlanul 65 férfit, 54 nőt (—{— 119) meg
halt 72 férfi és 49 nő (-J- 121). Összes fogya
ték 1861 - fi és 1494 nő (összesen 3355) 1907. 
januárra átjött 75 férfi és 74 nő, összesen 
149 egyén. Az ápolási napok száma 62,192-t 
tett ki.

Gondnokság alá való helyezés. Toros Zsig- 
mond nyiregyhazai iakos, volt vasúti raktár- 
nok a helybeli kir. törvényszék által gond
nokság alá helyeztetett.

34.958 G ottman Gyula áll. anyakönyv- j 
vezető a múlt év végén összeállította anya
könyvi kimutatását, miből kitetszóleg a város 
lakosság ez idő szerint 34.948. Születés: 1895 
két utolsó hónapjában 360, 1896: 1479, 1897 : 
1536, 1898: 1419, 1899: 1497, 1900: 1486,
1901: 1445, 1902: 1444 1903: 1413, 1904:
1452, 1905: 1338. 1906: 1365, 12 óv alatt 
összesen: 16,234. Meghalt. 1895-ikí V«-od 
évben 225. 1896: 989, 1867:933,1898:1007, 
1899: 1045. 1900: 1025, 1901: 913, 1902: 
1069, 1903: 1163, 1904: 1167, 1905: 1153,
1906: 1153, 1906: 1132, 12 óv alatt 11,821.
Házasság kötés. 1895-iki Ve-od év : 103, 1896: 
283, 1897: 265. 1898: 263, 1899: 289, 1900: 
276, 1901: 321. 1902: 305, 1903: 252, 1904: 
286, 1905: 280, 1906: 308. 12 év: 3231. Az 
1900. évi népszámláláskor Nyíregyházán 33088 
lelket találtak. Ezen idöóta szülöttek számá
ból ha levonjuk az elhaltakét, akkor is külön
bözeiként mutatkozik 1860. A kijövő 34948 
azonban nem végleges, mert az ide és innen 
elköltözöttek számát is tekintetbe kellene 
venni, mely után Nyíregyháza város jelen
legi lélekszámút 36,000-re lehet tenni.

Az Országos Iparpártoló Szövetség fel
kéri a közönségét a szeretet és a hazafiság 
nevében, hogy bevásárlási alkalmával ma
gyar iparcikkeket követeljen. Egyszersmind 
figyelmezteti a magyar társadalmat arra, hogy 
a magyar származásra vonatkozó összes ut- 1 
baigazitásokat meg mondja a „Kik gyártanak 
magyar iparcikkeket ?• czímü füzet, amely a 
füszerkereskedósben, férfi- és női divatárú- 
kereskedósben, papirkéreskedésben és vas- 
kereskedésben kapható összes czikkekre vo
natkozólag megad minden tájékoztatást. A fü
zet az Országos Iparpártoló Szövetség titkári 
hivatalában (Budapest, IV., Király-utcza 34.) 
40 fillérért kapható, mely összeg levélbólye- 
gekben is beküldhető.

Vállalkozó iparos. Horányi Lajos helybeli 
szabócég felvállalta a nagyváradi, debreceni, 
bókósgyulai és nyíregyházi pénzügyőri kerü
letek egyenruházati szükségletének 6 óveu 
át való szállítását. Ezen vállalkozásával be
igazolta, hogy a nyíregyházi iparosoknak is 
módjában áll kivitelre dolgozni és a helybeli 
kisiparosnak munkát juttatni.

A huszadik század programmja Ez a so
kat jelentő gyűjtő cim joggal megiloti azokat 
a cikkeket, amelyek az európai kultúra ve
zető szellemei a „ Budapesti Napló karácsonyi 
album-naptárban írtak. Az európai szellemi 
élet vezérkarját gyűjtötte össze a Budapesti 
Napló és az emberiség jövőjének ragyogó 
képe bontakozik ki ezekből a megnyilatkozá
sokból. Antol Francé, Jean Jaures, Vander-

verde, Max Harden : ilyen fényes nevek sze
repelnek ebben a ragyogó névsorban. A Bu' 
dapesti Napló illusztrált, díszes és gazdag 
szépirodalmi részt is tartalmazó albumnaptára 
nem kerül könyvárusi forgalomba, de a laD 
minden előfizetője ingyen megkapja. Husvétra 
azonkívül díszes almanachot ajándékoz előfi
zetőinek a Budapesti Napló, amely most az 
egyetlen, radikális ellenzéki újság. A Buda
pesti Napló legolcsóbb a telyes tartalmat adó 
lapok közül. Előfizetési ára egy egész évre 
csak húsz kor. félévre tiz, negyedévre öt ko
rona és egy hónapra 1 korona 80 filiár. (Ki- 
adóhivatal: Eötvös u. 34)

A cognac mint szépítő szer. Margit olasz 
királyné tudvalevőleg u legszeebb uralkodó
nők egyike Európában, arcbőre rednkivül ti
szta és csodálatosan lágy és sima. Az oszt- 
rák magyar nagy követség Attaséja nem rég 
bókot mondott erenézve a királynénak aki 
mosolyogva azt felelte, hogy arca üdességót 
egy földijének az Eszterházy cognacnak, — 
mely tiszta bordesztilátom, — köszönheti 
amelyet rendszerint este lefekvés előtt szo
kott használni, Oh felség, monodtta erre a 
diplomata, ez a dolog nagyon meglep engem 
mer szép honfiitársnöimtöl mindig azlt hallot
tam, hogy semmi sem rontja meg úgy és te
szi olyan keményé a bőrt, mint az alcohol. 
Meglehet, felelte a királyné, de én az Es
terházy cognaccal nem az arcomat, hanem a 
torkomat nedvesítem.

A Nap. A fővárosi zsurnalisztika valósá
gos szenzácijója A Nap, mely ma az ország 
legfüggetlenebb, legszókimondóbb, legnépsze
rűbb ellenzéki napilapja. A Nap a közönség 
rajongó szeretetetől kisérve, egy csapásra 
hódította meg a sziveket. Minden száma kész 
meglepetés es szenzáció. A Nap független, 
érdekes, tartalmas es telyes krónikása a nap
nak, s minden más lap megelőzésével mar 
a korai reggeli órákban kapja kézhez a vi
déki olvaso. A Nap felelős szerkesztője: 
Braun Sándor, tömunkatársa: Ábrányi Emil. 
Politikai cikkeinek legnagyobb részét Len
gyel Zoltán és Nagy György, a magyar el
lenzék e fényes nevű vezéralakjai Írják. Belső 
dolgozótársai: Ábrányi Emil, Cholnoky Vik
tor, Erdély Jenő, Féld Aurél, Hacsak Géza, 
dr. Hajdú Miklós segédszerkesztő, Holló Már
ton, Kemény Simon, Lengyel Zoltán, Nagy 
György, Nádas Sándor, Pásztor Árpád, Szé
kely Miklós, Szabolcs Bálint, Szép Ernő. Ez 
a névsor — Braun Sándor szerkesztővel — 
kész programm, Hangban, tartalomban, for
mákban. színekben s elevenségben uj ez az 
újság. Valósággal zászlóvivője A Nap a ma
gyar függetlenségi törekvéseknek és úgy po- 
litiakai, mint újságírói sikerei óriási ténye
zővé tették. A Nap hasápjain tükröződik a 
leghívebben a magyar közönség érzelemvi
lága. Külön szenzációja, hogy a legkorábban 
megjelenő újság a legolcsóbb is. Egy szám 
ára 4 fillér (2 kr.), előfizetési ára egész évre
19 kor., félévre 8 kr., negyedévre 4 kor,, 
egy hónapra 1 kor. 40 fillér (70 krajcár). Az 
érdeklődőknek A Nap kiadóhivatal (Budapest, 
Vili., Rökk Szlárd-uca 9.) készséggel küld 
mutatványszámot.

Pármai ibolyaszappan. E névalatt pár év 
óta egy kitűnő mosdoszappan van forgalom
ban, Ki ne szeretné az ibolya illatot? S ha 
e kedves gyöngéd illattal ellátott szppanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti, 
ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb 
arcbórüek is nagy eredmény nyel használják 
s ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőség
ben ilyen árért külföldi szappant nem is le
het kapni, akkor méltán várhatjuk, hogy a 
nem szánalmas pártolás céljából, hanem a 
saját érdekében fogja használni e kiváltó ma
gyar gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 3 darab
2 kor Készíti Szabó Béla pipere-szappangyáros
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyt 
Pál üzletében és Koránya Imre, Dr. Szopko
Dezső és Nagy Kálmán gyógyszertáraiban. 
Ugyanott más kitűnő olcsóbb szappanaim 1S
20 fillértől kezdve kaphatók.

Szerkesztői üzenet.
R. G. Deinecser. Jobbat kérünk.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
S C H L I C H T E R  G Y U L A -
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Hirdetések.
Kirándulás a Sóstóra.

Tudomására hozom a n. é. közön- 
M><rnek. hogy a jó számit és vasutössze- 
köttetés folytán a kirándulás a Sóstóra 
ijjen kellemes és a nagyterem folyton 
fü^e áll rendelkezésére a n. é. közön
ségnek. Számos látogatásért esd

Lendvay Kálmán

ooooooooooooooooo
Két vizsgázott

kazánfűtő,
lehetőleg nőtlen, kerestetik.

Ajánlatok, fizetési igény megjelölé
sével, a ,.Kisvár(lai Kőolajipar r. t .“- 

lioz Xyirbogdányban intézendők.

O O Ü O C O C O O O O O O O O O O
vendéglő.*.
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Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület.

j A Magyar Védő-Egyesület j 
j =  védjegyével e l lá to t t=  |

1 S O R O M P Ó  1

K. 19380-1906.

H irdetm ény.
Nyíregyháza rendezett tanácsú város, a 

hivatalai részére 1907 — 1909., tehát 3 évre 
szükséges nyomtatványok szállítására az 1907. 
évi január hó 12-ón d. e. 10 órakor a város
háza tanácstermében zárt ajánlati verseny- 
tárgyc,Ast tart.

A feltételek, valamint az ajánlatok be
adásához szükséges lapok, a gazdasági taná
csosi hivatalban kaphatók.

Az ajánlatok 1907. évi január hó 12-én 
délelőtt 10 óráig a polgármesteri hivatalhoz 
adandók be, később érkezett ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Nyíregyházán, 1906. december 31.
Májerszky Béla,

polgármester.

A Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület 
felvette üzletkörébe a

házi ta k a r é k p e r s e ly
rendszert, amely a legkisebb összegek meg
takarítását is lehetővé teszi, fokozza a taka
rékossági hajlamot s egyúttal kényelmes is, 
mert bármikor hozzáférhető.

Mindazoknak, akik pénztárunknál jelent
keznek, díjtalanul adunk kölcsön feltörhetetlen 
acélperselyt 5 korona óvadék ellenében ; ez 
az összeg mint első betét már kamatoztatok. 
A persely időről-időre pénztárunkhoz elho
zandó, ahol azt a tulajdonos jelenlétében a 
kizá.ólag általunk őrzött kulccsal felnyitjuk, 
tartalmát megolvassuk s az o>szeget az e célra 
szolgáló s a félnek kiadandó takarékbetét 
könyvecskébe betétként bevezetjük. — Az 
ekként elhelyezett pénzt felmondás nélkül 
mindenkor folyósítjuk.

Nyíregyháza, 1906. november 23-^n.

A Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület 
ig a z g a t ó s á g a .

Í S 22? ! ! A Király Jdzsef-ffle ház
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j legjobb hazai gyártmány
* kizárólagos főraktára: ♦

i S tern  Em ánuel Fia i* ♦
I n tn r is  I

?
utóda

n ag y  tőzsdéjében.

a Tokaji-utcában a Bundi korcsmával 
szemben eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál Britz  
Miksa Tskol a-uteza 3. szám.

j
..J szép szoba

Bt
G L A SN E R

cs. kir. udvari szállitó eég

hírneves Aieuronat -kenyere
cukorbetegeknek

Graham -kenyere gyomorbete
geknek nálam naponta frissen kapható.

H oífm ann A d o lf
fűszer- és csemegekereskedö.

Telefon 52. szám.

egy vagy két fiatalembernek bebutorozva 
vagy anélkül kiadó.

Hol? megtudható a kiadóhivatalban.
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:

mindenféle alakban és nagyságban
legolcsóbb árak

mellett kaphatók :

FflHREB ZílIGMOND FIAINÁL
Nyíregyházán,

V á r m e g y e h á z - u t c z a  5 - ö d i k  s z á m .
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bizományi raktára

M Á N  D L  E M I L
s zé n ra k tá rá b a n  

N y íre g yh á za , S zé c h é n y i-té r  8.

Ajánlja új V ik tória  sor
vető és legjobb m űtrágya- 
szóró g ép e it  váltó kere

kek nélkül,
répa, szecskavágóit és gőz

cséplő gépeit.

á c á c á c á d b k á d t

Hirdetések
jutányosán felvétet

nek a kiadóhivatal

ban Iskola-utca 3.
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j Legkedveltebb különlegességi jj
3 ré p a v á g ó k ,s ze c s k a v á g ó k , g 
3 stb. ta k a rm á n y o zó  gépek [j
3 valamint mindennemű g a z d a s á g i g é - tj 
3 p é k , m ű s z a k i c ik k e k  és m a lo m -  
 ̂ b e re n d e z é s e k  előnyös feltételek 

h mellett beszerezhetők és raktáron is 
í találhatók ■"= íj

! UGHTMAK TMOS t ip l i  I
3 ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- £3 
 ̂ teleket is elvállal. £5

a Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren.
 ̂ Fióküzlet: Mátészalkán.
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S a já t  te rm é s ű  s ó s tó -s z ő lő te le p i k itű n ő

fajborait
literes palackokban kimérve és házhoz szállítva ajánlja
R ó t b .  F e r e n c  t e r m e lő .

M e g r e n d e lh e tő  N y ír fa -u tc a  3. szá m  a la tt . 
T e le f o n  s z á m  135.
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. S Z A B O L C S * 1907. január 5.

Alapittatott 1882. évben.

Divatos és álanyozott, broncirozott 
kályha tálcák, fa- és széntartók, öntött 
vaskályhák és lemez-konyhák a legjobb 
minőségben, főzőedények és konyha
berendezési cikkek szabott olcsó ára

kon beszerezhetők

Wirtschafter Ármin cégnél
Telefon sz. 90. Nyíregyházán. ^e*ê Qn sz-
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Répa- és szecskavágók.

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen leg
biztosabb szer az

ioria
amelyet kellemes izénél fogva a gyermekek is 

szívesen megesznek.
Egy d o b o z  a r a  4 0  fü ié r .

Kapható egyedül: D r. S z o p k ó  Dezső 
„ Aranysas" gyógyszertárában Nyíregyházán 

Pazonyi-utca 3. szám.

' f f W f W f W W f f f f f

MODERN
VÁROS! LAKÓHÁZAK = = -  
VIDÉKI KASTÉLYOK stb. számára

é p í t é s i  t e r v e k
N y í r e g y h á z a  P a y l o y f t j .
Városház-utca II. V i L Ö
D e b re c z e n  I x B r O i y

műépítésznél.

® ® $  , •  
flfe Telefon 140. Telefon 140.

m

Nyomtatványokat f
csinos, Ízléses és szakszerű kivitelben

készit

Piringer J. utóda (Borbély Béla)
k ö n y v n y o m d á ja

=  Nyíregyháza, Városház-épület. =

i0

f  rem ek k iv ite lb e n . 
• • •  •

Uj botor
I
f

9w

Van szerencsém a n. é. közönség b. |  
figyelmét felhívni az újonnan berendezett |

bútor-raktáramra, |
mely Városháztér 12. szám alatt, a Jak ob ov ics- f

f é l e  volt bútor-helyiségben van.

Raktáron tartok dús választékban:
.Á, a legújabb kivitelű háló- és ebédlő-szobákat, vas-, réz- 
V  és szalon bútorokat, saját készítmény (i diyány és garni- g,
§  túrákat a legjobb minőségben. $

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, $  
vagyok

kiváló tisztelettel:

w %ÍP

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel 

és díszoklevelekkel kitüntetett

Esterházy cognac
mely

a közönség kedvenc itala
mindenütt kapható.

•  •  ®

Központi iroda:

Gróf Esterházy Géza-féle cognacgyár 
BUDAPEST, V. kér., Nádor-utca 16.

§
8
§ Lefkovits Zsigmond,

Városháztér 12.
U  Szabadkézi festményü képeket és kulömbözö tükröket, va

lamint az elsoroltakat gyári árban számitom.

|  Homok-szőlők trágyázására
legjobb

a tözeges árnyékszék-trágya Pudrette.
Egy waggon elég 3 holdra.

A vasuti fuvar Nyíregyházáig csak 16 K.
R endkívül o lcsó  á ro n  megrendelhető teljes 

szavatosság mellett az.

Első alföldi trágyaiparvállalatnál
D E B R E C E N B E N .

NYOMATOTT PÍRINGER J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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