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Ajándék a tisztviselőknek.
Bármily hihetetlennek látszik is, meg

történt, hogy Biharban határozatiig ki
mondták, miszerint a közigazgatási tiszt
viselők ajándékot fogadhatnak el. Az egész 
ország elitélte eme határozatot, mely a 
tisztviselői függetlenség, tisztesség ellen 
való vakmerő hajszolásnak nevezhető. Maga 
a belügyminiszter is sietett egy a törvény
hatóságokhoz intézett rendeletében annak 
kifejezést adni, hogy a közigazgatási tiszt
viselők ajándékot el nem fogadhatnak.

Minden célzás mellőzésével, mi is a 
legnagyobb mértékben helytelenítjük, ha 
a közigazgatási tisztviselő ajándékot fogad 
el. Az a tisztviselő ugyanis, aki érdekelt 
felek bármelyikétől ajándékot fogad el, 
leköti meggyőződését s ellene vét az ér
dektelen igazságnak. Mindez még nem 
minden, mert az ajándékot elfogadó tiszt
viselő folyton kitéve van a leleplezésnek, 
a legtöbbször! súlyos következményeknek.

Nem képzelünk olyan tisztviselőt, aki 
kedvező anyagi körülmények mellett is 
ajándékot fogadna el s ha mégis volna 
ilyen, ezt már sem tisztviselőnek, sem em
bernek nem tarthatjuk. Nem szólok a 
régebbi időről, amikor csekély fizetés mel- j 
ett fontos állásokat töltöttek be, amikor 
a javadalomnak busás részét épen az 
ajándékok képezték. Foglalkozunk a mai

viszonyokkal, amidőn a fizetés sokkal jobb j 
a réginél, amidőn a takarékos, kis családu ! 
tisztviselő talán ki is jöhet. Azonban van- j 
nak tisztviselők, akik a társadalomban is 
szerepet játszanak, akik a jótékonyság kérő 
szava előtt nem gombolkóznak be, akik 
az állásuknak megfelelő háztartást visznek, 
akik gyermekeket neveltetnek. Bizony az 
ilyen tisztviselő nagy küzdelemmel él, ha 
ajándékot nem fogad el, mert a mostani 
drágaság mellett a csekélynek bizonyult 
fizetésből megélni szinte lehetetlen. Cifra- 
nyomoruság sok tisztviselő élete, melyben 
csak annyi jó van és ez föjó ám, hogy 
bátran néz szemébe minden előtte meg
fordulónak, hogy lelkiismerete nyugodt és 
nem télhet a meggyanusitás rettenetes 
vádjától.

Ha tehát azt akarják, hogy sehol és 
egyetlen tisztviselő se fogadjon el aján
dékot, akkor olyan javadalommal kell el
látni a tisztviselőket, hogy azok képesek 
legyenek tisztességesen megélni, képesek 
legyenek minden kisértésnek ellene állani. 
Az ám a baj, hogy egyes városok tulfu- 
karok tisztviselőikkel szemben s olyan 
nyomorúságos fizetéssel javadalmazzák, 
hogy egy korpóth :os törvényszéki iroda
tisztnek, egy megyei áiantos alkalmazott
nak nagyobb a fizetése, mint a városi 
tanácsosok, jegyzők s másoknak.

Innen van aztán, hogy törvényszék 
hez, pénzügyhöz, megyéhez gyakornokkén 
özönlik a képesitett ifjúság, inig a váró* 
sok alig kepesek egy, két gyakornokot 
fogni. Az ifjúság özönlik oda, ahol kez
detben ingyen, vagy csekély fizetésért 
szolgál, de későbbre kedvező fizetésre, 
nyugdíjra számíthat és nincs kitéve a vá
lasztások esélyeinek, a választással járó 
ocsárlásoknak. Innen van, hogy a városok 
nem nevelnek iskolázott, szakembereket, 
hogy ha elhal, beteggé lesz valamelyik 
tisztviselő, megáll a kerék és a sürgős 
intézkedést váró felek a hivatalos szoba 
csukott, ajtajára találnak.

Tessék a fizetés rendezését úgy esz
közölni, hogy nem kikunyorált javításról, 
hanem annak kizárásáról legyen szó. mi
szerint a tisztviselő ajándékért adja el 
igazságérzését. Ekkor lesznek gyakorno
kok, akikből minta hivatalnokok lesznek, 
akik tiszta, gyors, értelmes munkásságuk
kal nem a létszámot, hanem az elintézett 
ügyek számát szaporítják. Ekkor nem kell 
újabb állasokról, személyszaporitásról gon
doskodni, mert egy jólfizetett, értelmes, 
szorgalmas ember többre képes, mint két- 
három beprotezsált műkedvelő, akik a 
tisztviselősködést a városok pénzén maj
molják, de alaposan soha el nern sajátítják.

Hallani véljük amaz ellenvetéseket,

T Á R C A .  |
j

Nagy asszonyunkhoz.
Zászlót bontó Nagyasszonyunk, 
íme Neked mi hódolunk, —
Csak bátran, kinek zászlaján,
Hímezve a szép tulipán,
Ipar készül, magyar hazán!
Mutasd meg a magyaroknak,
Arra hivatott nagyoknak,
Rendületlen ha kitart,
Teremthet magyar ipart.

Haza, Isten és szabadság —
A magyarnak szent — Háromság ! 
Vármegyének élén állok,
Annak jólétén fáradok,
Gonoszokra fittyet hányok. —
Áskálódnak bár ellenem,
Boszut forral sok ellenem. —
Óh be jó, hogy magyar vagyok,
Rágalmakra mit sem adok! —

%

Erzsébet királyné gondolatai
ból*

í.
A legtöbb embe boldogtalan, mert 

állandó konfliktusban v  ■ a szükségszerűség
gel. Ila az ember nem ledet a maga kedve 
szerint boldog, nem marad egyéb hátra, mint 
az, hogy szeresse a szenvedését. Csak az 
adja meg a nyugalmat és a nyugalom a 
szépséget.

2.
Rendkívül otthoniasan érzem magamat 

Cairóban. A selier horark és a szamarak 
sokasága is kevésbbé szorongat, mint egy 
udvari bál, és majd nem olyan jól találom 
magamat a tolongásban, mint egy erdőben. 
Kultúrát és a civilizációt meg keli különböz
tetnünk. Kultúra van az arab sivatagban is, 
kivált délen és keleten, a tengereken és ma
gányos réteken, ahova nem hatolt még el a 
civilizáció. A civilizáció megfojtója a kultúrá
nak s nyug ou van a hazája; lényegében 
nem más, . ít eltóritáse és megmásitása, a 
lét természetes céljainak.

* Abban a helyzetben rágjunk, hogy a megbol
dogult fenkr' jlkii királyasszonyunk finom és mély mon
dásaiból, egy szép bokrétát köthettünk olvasóink gyönyö- 
rüségére.

Civilizáció a lóvasut, kultúra a szép, 
í szabad erdő. Civilizáció az olvasottság, kultúra 
| a gondolkodás. A civilizáció minden embert 

lefoglal magának s valamennyit bezárja egy 
kalitkába. A kultúrát azonban minden ember 
magában hordja, mint összes elődjeitől reá- 
szállott örökséget beszivja minden lólekzetó- 
vel s ebben rejlik a nagy egység.

3.
11a egy udvarhölgy van nálam, egészen 

átváltozom. Mindig kell valamit mondanom a 
grófnónak, hogy megfelelhessek. Ez ugyanis 
a tisztjük. Legnagyobb borzalom a királyokra 
nézve, hogy mindig kérdezniük kell.

4.
Nem szeretem Shakespearet színpadon 

látni. Azt hiszem, hogy ón jobban eljátszom 
magamnak. Különben is, ha egyedül vagyunk 
a költővel, akkor vagy ö a mi színészünk, 
vagy mi magunk vagyunk a színész. Első 
esetben nem panaszkodhatunk, második eset
ben nem akarunk panaszkodni.

5.
Legkedvesebb Shakespearet darabom a 

Szentivánóji álom. Jitánia a szamárfejjel. Ez 
a mi illúziónk szamárfeje, amelylyel folyton 
enyelgünk. Minden kastélyomban meg van 
ez a kép; nem tudok betelni a látásával.

Báli újdonságok
(Teletonszám: 114).

u. m. cipők, ruhabevonatok, gaasok, díszek, keztyük
stb. óriási választékban megérkeztek .—  =

EISLER KÁROLY
női-, férfi divat és cipő-üzletében 

Nyíregyházán.

Lapunk egyes számonként Kiss T. Emma dohánytőzsdójében és Hirscliler Mórnál kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed
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melyek tisztán a közjó és az igazság szem- ; 
ponijából Írott sorainkra nyilvánulnak. 
Látni véljük a ráncba szedett homlokokat, 
melyek a fizetésemelés ellen tiltakoznak, 
pedig nemsoká késhet azon idő. amikor 
mindenki megkapja munkásságának nieg- 
érdemlett jutalmát. Ez annál feltehetóbb, 
mert a tisztviselői tisztesség tiltakozik az 
ellen, hogy belügyminiszteri rendeletek 
intsék jóra azokat is, akik inkább nélkü
löznek, takargatják a megélhetés nehéz j 
voltából származó kellemetlenségeket, mint
sem ajándékokat fogadjanak el

A városok fejlődnek, a népesebb vá- j 
rosok lakosainak száma gyorsan nősek- , 
szik s ezzel emelkedik a hivatalos teendők 
nagyszáma is. A fejlődő városok épen a j 
varosok közönségének jói felfogott érdé- | 
kében cselekednek, ha tisztesség-*.*. meg- 
érdemlett javadalomban részesítik azokat, 
akik hivatalt vállalnak es akik a közön
ségért való ío ytonos, loleköló, Jiagv fele- • 
lösséggel j-iró munkakörben élik le egész 
életűket. Ha mindezt belátják a városok, ; 
nem lesz szükség megszégyenítő, a tiszt
viselői tisztességgel össze nem egyeztet- | 
he tő bihari határozatra, sem az ennek 
momában kelt. ismeretes belügyminiszteri . 
körrendeletre.

A haladó városok fejlődésének kere- : 
tőbe, szépen belefog illeni azon tisztviselői 
kar. moly a kedvező javadatom mellett, . 
lelke lesz a társadalmi eleinek, mozgató ' 
ereje, kezdeményezője a jótékonyságnaú', 
mintaképe a boldog családi elet íenntartó- 
jának. Hogy pedig erre égetően nagy a 
szükség, igazolja a váiosi élet meddőségé, . 
nielvet pezsgésbe hozni a jólfizetett városi i 
tisztviselői karnak lesz kötelessége |

Prognózis.
I

Parlamentünkben van egy párt, mely 
absjolut többséggel rendelkezik, és dacára 
többségének más pártokkal szövetkezik, ezek
kel osztva meg a hatalmat. Végcéljukban 
teljesen idegen elemek, politikai irányban

merőben ellentétes nézetek, gazdasági tekin
tetben homlokegyenest ellenkező irányok kép
viselői alkotják a jelenlegi kormányt.

A szociológus következtetni próbál ebből 
a merészen összekombinált helyzetből egy 
teljesen tiszta képre, mely minden valószí
nűség szerint elő fog állani a közel jövőben. 
Az eszmék iránya, az irányok harca, a kü- 
lömböző elvek íassu legyezetése, mind egy 
tiszta helyzet megismerésére vezetnek.

Látja mindenki, hogy a koalícióban a 
vezetés — ha nyíltan nem is, — de akutom
ban a conzervaíiós klerikálisok kezében vau. 
A liberálisnak nevezett ossuth párt telve 
van szinüttig ilyen ok ekkol. A feudális 
nagybirtokosokból álló amotmánypárt szinte 
nyíltan áll azok mellé a Lázár Fátok mellé, 
kik a birtok még szigorúbb megkötésének 
hívei, és a kik azt valják, hogy a haza ér
dekében akkor cselekednek legliberaüsabban, 
ha a conservatió irányt juttatják diadalra.

Az eszmék o nyílt és alattomos harca
im! eredméuyképju a pártok eltolódása, a 
pártkeretek megváltozása fog elóállani.

Nézzünk szét az országban, tekintsünk 
végig a megyékben több helyen már lángra 
lobbanó tusukon, melyeket a liberális ugyan, 
de .mindent az érvényesülésért1* elvet valló 
tiszaisták és a haladók vívnak meg az uj 
rendszer tapasztalatlan embereivel; figyeljük 
meg lenn a nép életében színia dühöngő 
küzdelmeket, melyekben a túl radikális vörös 
szocializmus akar győzni a klerikális munkás 
szövetkezetek felett. Ne kerülje el figyel
münket a fogyasztó szövetkezetek gyors egy
másutánban való szaporodása ! No gondoljuk 
azt, hogy a fogyasztó szövetkezetek meg
teremtése csak üzleti manőver akar lenni a 
zsidókkal szemben !

Lehetetlennek tartom, hogy egy csomó 
föur az egész klérussal karöltve pusztán azért 
teremtette volna meg a Hangyát, hogy egy 
pár zsidót — vagy mint ók kifejezik magu
kat — szatócsot anyagilag tönkre tegyen. 
Ily kicsinyes cél eléréséhez nem szükséges 
egész országra kiterjedő és pontosan centra
lizált hálózat.

Lehetetlennek tartom, hogy pusztán a 
nemzetközi szocializmus fliitellensége ellen 
küzd az egész rómaj, papság a maga ágitá- 
ciós gyűléseivel.

Itt mélyebb okok után kell kutatnunk !
Ha megfigyeljük az egész országban 

folyton növekedő forrongást, az uj kormány 
rendszer iránt táplált ós jól megérdemelt 
eiógületlensógnek egyre növekedését, ha ke

ressük az ellenfeleket, kik leginkább a ku
! liszák megölt munkálkodnak és ha látjuk^
! nyílt kritikusunk, Bánffynak izoláltságát 
; berfelctti viaskodását a  liberalizmus 
j ellenségével, akkor lehetetlen, hogy meg ne 
j jelenjék előttünk a maga valóságában a jövő 
í képe. Banff'y egyedül áll kipróbált szubadelvü,- 
j séyével, ismeretes önzetlenségével, kiirlhatatlan 
| secretetével az Önálló magyar nemzeti állam 

iránt, míg ellenfelei egy táborban egyesültek 
j Ez az izoláltság magyarázza meg legjobban 
j a nyílt politikai érzés hiányál. Mindenütt a 

burkoiíság, a régi politikai képmusatás ütötte 
fel tanyáját. A legegyszorübb nemzetgazda
sági művelet inogott is a pártok jövő alapjai 

: rakódnak le.
A szövetkezetek sem üzleti spekulációk.

: a. keresztény szociális kurzusok sem igazan 
; szociális irány u népet művelő fdől vasasok, ha- 
• nem mind egy nágv őzéit szolgáinak, ogy 
j később alakuló pártnak jól lerakóit alapjait, ké- 
i pétik és ez a párt: Ferenc Fer.dinánil conser- 
; vaiiv klerikális pártja melynek éltető és foly- 
j tón csírázó magva a mai néppárt.

Mélyreható változások küszöbén állunk 
j tehát. A századok forradalma megkezdődött 
j a XX. században is. Francia országban már 
! diadalmaskodott a liboralizmu-*, Angoiomág- 
j bán a szabadéivüség egy lett a nép akarattal, 
j melynek támadó éio a folsöház ellen irányul, 
j hói az uj kormány iskola javaslata niegbu- 
| ko't. Zörget már a mi ajtónkon is. Az abszo- 
í iutizmus feltámad újra, de nem a maga dóré 
! meztelenségében, hanem a hit szüreteiének 
j még szent köntösében.

Le fognak dőlni a mai párlkerotek, uj 
alakulatok támadnak. A 4S-as pár megtörik, 
elemeire szakad szét, ós az ege.-z 48-as po- 

i litika — legalább mai alakjában — elvész. 
j A nép kezdi már belátni, hogy a szív politi- 
j kaja nem a jövőt szolgáló igazi nemzeti po- 
j litika, bármennyire tetszetősök is a jelszavai, 
i Minden vonalon győz majd az ész politikája 
| és az egész nagy nemzeti harc, — mely csak 
1 erőpróba akart lenni, — és a mely 48-as 
j égisz alatt folyt le, vissza fog szorulni abba 
I a kis pártba, mely alig számláit pár embert 
; az alkotmányos ólet elején.

Az alkotmánypárt természetszerű útja a 
klerikalizmus faló visz. A konzervatív főne
mesek eddigi politikája világosan mutatja a 

l nehézkedés irányát, mely minden kétséget 
kizáró módon a néppárttal való egyesülésben 
éri el visszafejlődésének maximumát.

E három pártból uj elnevezés alatt ala
kul ki a jövő politikai helyzetet domináló

6.
Carmen Sylvia fiatalossága c.sudáiatra- 

mó'tó. Exotikus királyi koronája ós fehér 
haja dacára is, még mindig a német bakfis. 
Ilyen maradt az órzésvilága is, noha időköz
ben boldogtalan anya lett belőle. Még mindig 
inpulziv lobbanékony ós gyorsan kialvó tem
peramentum. Ez árt a müveinek is. Nincs tü
relme hosszasabban időzni gondolatai felett 
ós elmélyedni, mintha csak olthatatian szom
júság gyötörné élmények után, amelyek mö
gött elérni reméli az elérhetetlent. Azért nem 
találja meg a nyugalmat, mely az egyetlen có!.

7.
A művészet szülöttje a mi sivárságunk

nak és a mi vágyódásunknak az igaza, haza 
után, melynek formáit sejtjük.

: '  8.
A művészet sohasem fog nagyobb re

mekművet létrehozni, mint a pásztordal; a 
művészet csak visszatükrözóse a belső élet
nek, de ez a fuvolahang maga a mély élet.

9.
A boldogság, melyot az emberek az 

igazság határain belül keresnek : tragikai 
törvények alatt áll. Szükség ós fájdalom ör
vényének szólón élünk s ez örvényt a tár
sadalmi morál hazugsága ásta. Szakadék van

i mostani állapotunk és azon állapot között, 
; melyben élnünk keltene. S az örvény mindig 
í csali örvény marad. Mihelyt átakarjuk ugrani, 
: lebukunk és összetörjük magunkat.

10.
A felhők, mily örült sietséggel törnek a 

nap után, mint boszorkányok, akik egy arany
haj u leáuyt üldöznek . . .  az égbolt s/.enve- 

; dóiyei, melyeket naponként látunk, feledtetik 
: a magunk gondjait.

11.
Oly kevés hely van a földön, amelyet 

; nem tapostak le az emberek s amely inogó- 
| rizte eredeti karakterét. Ideszámítom a hegyek 

kúpjait; nem épen a svájci alpokat gondolom, 
j Egy halom is megteszi. A halom is szigete 
! a magányosságnak. A magas és magányos 
i hegyen szabadabban lélekzem. Van bennem 
j valami a kecskék természetéből^ melynek 

tejét oiy örömest iszom.
12.

Miért szeretek inkognitó utazni ? Mert 
j szeretnék úgy tenni, mint a föld és a tenger. 

A nevek, melyet az emberek adnak nekik 
nem fosztják meg őket névtelenségüktől s 
oda, ahol leggazdagabbak ós legmagányo
sabbak, — oda nem ér el az emberek no
menklatúrája.

A tenger az én gvóntató atvám. akit 
, mindennap fel kell keresnem. Megfiatalít újra, 
i mert elvesz tőlem minden idegen érzést s 
1 ideadja az 6 gondolatait, amelyek az egyetlen 
! halhatatlan ifjúság. Ö rnaga nem halhat meg 
: és ezért mindent megifjit maga körül. Tőle 
; nyerem egész böicseségemst. Gödöllőn is van 
' egy fa, mely a legjobb barátom ezen a vilá- 
; gon. Valahányszor Gödöllőre érkezem, vagy 
j elutazom onnan, fölkeresem a fát’ s néhány 
i percig szótlanul nézzük egymást. Életem meg- 
! hitt barátja ő; mindenről tud. ami bennem 
; végbe megy, az alatt az idő alatt is, amikor 
| távol vagyok tőle. És ö senkinek sem 
I árulja el.

14.
Csodálatos, ahova emberek jönnek, ott 

mindennek cl kell omlani. Az emberek mindig 
kárt tesznek a dolgokban. Es a dolgok csak 

j ott tartják meg örök szépségüket, ahol egye
dül vannak. Azért is nem mutatom meg az 

. embereknek a kastélyomat, pár hónap múlva 
i már egy köve som volna ép. Mindenüvé oda 

írjak a nevüket, mintha csak a kövekre is 
í ráakarnák nyomni az ö múlandóságuk pe

csétjét. Csak ott vannak romok, ahol városok 
I voltak ; a városokban a fák csenevészek. He
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parlam enti többség, mely otthagyja az eddigi ; 
h a g y o m á n y o s közjogi téren vívott harcokat j 
t>s egész más irányban munkálkodik, majd. 
fjem közjogi viták színtere lesz az ország, 
h3!iem az általános választói jog győzelmé- 
n,.í- sziikségképeni következménye: a kleri- 
xa'izmus és a liberális irány titán! harca fog 
bekövetkezni.

Érzi ezt a néppárt és már szervezkedik, 
de látja ti veszedelmet Bánffy is. Igyekszik 
m;;crköznliteni politikai ellenfeleit. Szegedi ; 
beszéde szól Tiszának is, burkoltan figyel- 
rnezteti arra a veszélyre, melyben a liberaliz
mus forog.

Előttünk áll a jövő, tőlünk függ, vájjon 
akarjuk-e? A vészes idők roham lépésben 
közelednek. A XX. század forradalma meg
kezdődött már, mi visszafojtott lólekzéssel 
figyeljük a hót irány bősz tusáját, várjuk a 
fejleményeket. A jövő embere még nem mon
dotta : „Uraim! Emelkedjünk a helyzet szín
vonalára!“ Várunk, mikor ürül már ki a koa
líciós kormány ígéreteinek tárháza, mikor 
nyílnak fei a szemek ?

A jövő bebizonyítja, hogy a magyar nép \ 
a maga karán okulva nem hisz többé az. ide
ális politikusoknak, hanem erős kézzel az ész 
U!ján haladva elsöpri a reakció minden pisz
kát. Nincs mit hinnünk a koalíció Kánaánjá
ban, eddigi működése, ki kell, hogy hívja a 
legkíméletlenebb kritikát, vele szemben sem- 
m-féle „negyvennyolcas" elnézésnek helye j 
nincs, mert ha igy haladunk, amint eddig, j 
úgv feltétlenül bekövetkezik a spanyol ab- • 
szoiutizmus a maga inquiziciójával.

F .— F .—

Panama a „Tiszavitléki Mező
gazdák Szövetkezete*4 körül.

A „Szövetkezetek" létjogosultságának 
kérdése soha még nem virágzott ugv, mint 
a jelen időben. Életképesek e, különösen a 
különböző mezőgazdasági szövetkezetek, vagy 
nem ? ez az alábbi tüzetes adatok alapján 
összeállított kis jelentés, jobban mondva közzé
tételből, teljesen megállapítható. Megjegyez
zük, hogy jelen esetben, mi csak is a „Tisza- 
vidéki Mezőgazdák Szövetkezetének“ űzőiméiről 
fogunk beszámolni.

Ez a nevezett szövetkezet mint ilyen, 
— minden óvadék létété nélkül — a múlt év 
október 1 -ótól fogva bérbe vette, vagyis kö
telezte magát a pontos szállításokra, a Nyí

regyházán állomásozó 14-ik hu-zár ezred ló- 
állománya részére szükséges összes széna 
szállítására. Óvadék nélkül azért, mert az 
1903. évben megjelent és teljes jogban álló 
„Szállítási-föltételek füzeto* XVIlí-ik pontjá
nak 32-ik bekezdése a következőket mondja: 
„Termelőknek a bánatpénz és óvadék letételtől 
való mentesség csak óig cikkekre adhatók meg, 
melyeket ők maguk termelnek, de Írásbeli nyilat
kozatot kell udniok, hogy ők az elvállalt köte- 
lezeitsegek teljesítésére nézve összes vagyonukkal 
szavatolnak.11

Hogy bennünket mindenki megérthessen, 
vagyis, hogy az is tisztán láthasson, aki a 
szállítás, különösen a katonai szállítás körüli 
„ravaszgondolatokkal* teljesen ismeretlen, kell, 
hogy a körülményekhez képest itt-ott, némi 
úgynevezett bővebb felvilágosításokkal szol
gálhassunk.

Nevezett ezred havi széna szükséglete 
kitesz 1000 az az Egyezer mótermázsát; ezen
felül köteles szállítás, tartalék széna készletet 
állandóan raktáron tartani; és pedig a havi 
szükséglet kétszeresét vagyis 2000 mtr. mázsát.

A „Tiszavidóki Mezőgazdák Szövetkeze
tének" székhelye Debreczen ; helybeli meg
bízottjukként, Hegedűs Ignácz és társai (?) 
szerepelnek. — Még pedig, mint alább kitű
nik teljes 'lelkiismeretességgel?

A vállalkozó Szövetkezetnek ugyanis 
múlt óv október 1-ótöl fogva a helybeli ka
tonai élelmezési raktárba kellett volna a tör
vényes előírások alapján szállítania: havonta 
először, á 1000 mázsa szükségletet; és ha
vonta á 409 métermázsa tartalék szénát. — 
Vagyis a tartalék raktárban ez óv január 
végéig kellett volna, hogy raktározva legyen 
2000 mótermázsa tartalék széna?!

Utánna jártunk a lehető legnagyobb 
pontossággal ezen dolgoknak és azt találtuk, 
hogy nemcsak, hogy tartalék széna csimén, 
ami törvényesen kötelező, egy szál széna nincs 
ez ideig (1907. január 22.) raktáron, hanem 
ami ennél még sokkal jellemzőbb,a követ
kező adatokkal szolgálhatunk: Nevezett Szö
vetkezetnek, — de csakis a saját és tagjai 
termeléséből — kellett volna, hogy a múlt óv 
október 1-től, ez év január hó végéig törvény
szerűen szállítsanak a következe mennyiség
ben szénát:

1906. Október 1000 métermázsát
1906. November 1000 „
1906. December 1000 „
1907. Január . 1000 „
Ezenfelül kötelező lett volna reájuk

nézve, f. hó végéig 2000 métermázsa kifo
gástalan minőségű tartalék széna szállítása.

Mi történt azonban e helyett? A neve
zett vállalkozó Szövetkezet pontos beszerzett, 
hivatalosan is beigazolható adataink alapján 
a következő mennyiségű szénát kapta és 
szállította:

Kolozsvár...................circa 600 mm.
Heves m.Tisza-Poroszló „ 300 „
Huszt. Máramaros m. „ 300 „
Egeres. Erdély........... ....  300 ,
Galiczia. Koznyivula . „ 500 „
Tehát összesen 20‘X) mtr. m. áll szemben 

í a kötelezettséget vállalt 6000 mtr. mázsával.
Igaz ugyan, hogy a helybeli heti piacon is 

j összeszedett az igen tisztelt meghízott ur vagy 
! mondjunk sokat circa 1000 mázsát (? ?) Ezt 
j is szívesen akceptáljuk. De most igen kérjük 
i mindazon tisztelt érdekelteket, kik ebben a 
i nemes üzletben szerepelnek, úgyszintén az 
; igen tisztelt olvasóinkat, legyenek kegyesek 
j bennünket felvilágosítani, hogy mióta tarto- 
| zik : Kolozsvár stb. fenn felsorolt városok 

vagy országrészek és megyék a „Tiszavidóki 
Szövetkezet" saját tagjainak termelői közzé ? ! 

j Ha csak azon a címen nem, mint ahogy azt 
! a külföldön is sokan gondolják, hiszik és 
: írják is, hogy Budapest Ausztriában van.

Hát kérem, ez az igen tisztelt Szö
vetkezet, akinek nem volna szabad egy szál 

j  szénát sem szállítani, mint amit és amennyit 
a saját tagjai termelnek, egyszerűen a nekik 
törvényesen biztosított előnyöket úgy játsza 

I ki, hogy össze-vissza vásárol boldog, boldo- 
gulatlantól, annyit, amennyit éppen lehet. A 

I minőség, ha egyáltalán szerepel, ez persze 
csak huszad-rendü kérdés ? !

Így azután le és kiszorítanak minden 
olyan tisztességes vállalkozót, aki a legna- 

' gyobb lelkiismeretességgel látná el a szegény 
es drága kincstári lovakat, akik az ily nemes 

I szállítási rendszer mailett, lassan-lassan, de 
biztosan ott is leszoknak a nekik oly kedves 
széna ehetóséről.

Nagy örömünkre szolgál azon körülmény, 
hogy a helybeli katonai élelmezési osztály 

j derék uj főnöke, ki ezen üzelmekről értesült, 
i azonnal megtette a hivatalos lépéseket. Hogy 
| mindezen sötét üzelmek miként és hogy íe- 
i hettek észrevétlenül ennyi időn át megvaló- 
’ sithatók. azzal a kérdéssel foglalkozni nem 
I kívánunk, mert majd ki fog az derülni a 

vizsgálatok folyamán. Mi egyáltalán nem szó- 
| lábunk fel senki és semmi más ellen, mint a 
j derék „Tiszavidóki Szövetkezet" ellen, ki 
j bennünket nagyon lekötelezne, ha tudomá-

a hegvek csúcsai olyanok, mint a mikor lét
rejöttek.

15.
Mi egy darabja vagyunk a világnak, 

miért akarunk annyit tudni és töprenkedni? 
Az olajfák talán gondolkodnak arról, hogy a 
mákvirágok miért pirosak s hogy a felhők 
este miért ragyognak ? A sziklák nem alkot
nak maguknak fogalmat a meteorológiáról. 
Mindezek a dolgok mély életet tolytatnak, 
ahol nincsen titok, mert egymással és egy
másban élnek; csak mi helyeztük ki magun
kat, a világból; minden hidat lerontottunk és 
minden köteléket szójjeltéptünk. A legigazibb 
őmber az volna, aki eltudná felejteni, hogy 
ö ember. Eszünk és értelmünk visszaadhatná 
nekünk azt az érzést, mely öntudatlanul bir- 
noka a többi dolgoknak.

IC.
Miért félnék a hegyek között ? Hiszen 

ott nincsenek emberek. A kikkel találkozom 
is nagyon kultiváltak. Észrevettem később, : 
h°gy az angol k rmányzó utánam indító*' 
néhány csendőrt. isszaküldtem őket. Úgyis ; 
minden utamon orsómat keresem. Tudom 
semmi sem ta vissza attól, hogy ráta- , 
iáljalc azon napon, amikor rá kell találni. 1

Bizonyé- időben minden embernek útra kell 
keir.ie, hogy elébe menjen sorsának. A vérzőt 
sokáig lu -anyja szemét, de egyszerre íny is ; 
ránk esik ' tekintete. És akkor épen azokat 
a lépéseké: teszi meg az ember, melyeket | 
elkellene mulasztania, hogy a sorsát kike rül
hesse.

17.
Erős táplálók a magányosság.

18.
Azon kell lennünk, hogy elhódítsunk 

magunknak logálább egy-két pillanatot, a 
mikor — mindegyikünk a maga módja sze- j 
rint -- igazi életünket élhetjük. Mindig újból 
fedezem tel magamat valahányszor más at
moszférába kerülök, olyanba, melyet még 
senki sem szívott. Ilyenkor fellólegzem mélyen 
mintha a tüdőmet kicserélték volna. Ha egé
szen egyedül vagyok egy magányos vidéken,

1 m ely rő l  tudom, hogy ember nem igen járja, 
érzem, hogy vonatkozásaim a dolgokhoz tel
jesen megváltoznak.

19. i
Az emberek nem tudják, hogy mit kezd- j 

jenek velem ; nem illek bele a tradícióikba j 
és régóta elismert fogalmaik közé. üc meg

nem akarják, hogy fiók rendszerüket valaki 
zavarja. Így egészen a magamé vagyok. 
Sétáim közben nem is nagyon fenyeget a 
veszély, hogy civilizált emberrel találkozom 
nem jönnek utánam a magányosságba — két
ségkívül jobb dolguk van. Es ezek az ón 
hosszú magányos óráim, amelyekből azt látom, 
hogy az élet terhét akkor érezzük legjobban, 
ha emberekkel érintkezünk. A tenger és fák 
leviszuek rólunk minden loldisóget s mi be
olvadunk a természetbe. Minden érintkezés 
az emberi társasággal eltérítés ettől a beol
vadásunktól, élesíti saját egyéniségünk érzé
sét és tudatát, a mi mindig fájdalmat okoz. 
De vannak emberek, kikben épen úgy gyö
nyörködöm, mint a fákban és a tengerekben, 
mert épen olyanok, mint a fák és a tenger. 
Ezek a halászok, földmivelők és falusi bolon
dok, akik keveset forgolódnak emberek kö
zött és sokat társalkodnak az örök dolgokkal. 
Ok többet adnak nekem, mint a mennyit ón 
mint császárné valaha is adhatok nekik s 
azért mindenkor nagy haladottsággal búcsú
zom tőlük ; megszabadítanak egy idegen szo
rongató érzéstől . . .

M utatvány  a „Szanatórium  N a p tá r ib ó l.

■Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli iziadist.

T Q d ö b e te g s é g e k , h u r u to k , szamár
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is Irináinak, kérjen mindenkor 
„ KooAe" eredeti oaemagolást.
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4 1907. január 26.

sunkra hozná, hogy kik is hát a tagjai és 
ezek milyen mennyiségű szénát termeltek ós 
adtak át a szövetkezetnek további értókesitós 
céljából ?!

Mert hisz ha ily üzelmeket bárki magán- 
vállalkozás merészelt volna megcselekedni, 
az bizton elvesztette volna óvadékát ós ha 
egy kissé felnemakasztották volna is, de lega
lább jó időre bizton megfosztották volna a 
friss levegő élvezetétől?!

Egy magyar c ikk .
A Szabolcs számára irta: egy boldog m egyar.

Ilazaíiui létjogosultságunk független elő- | 
csarnokába érve, az önzetlenül tiszta hazafiui 
érzelmektől túláradt őszinte odadás igazság- | 
szeretetótól kifolyólag konstatálhatjuk, — I 
hogy mind azon igaz honfiak, .kik velünk j 
érezni tudnak ós akarnak, okvetlenül igazat 
fognak adni nekünk.

Soha fényesebben nem ragyogott még 
nap, édes Hazánk független egén, mely tisz- j 
tábban megvilágositotta volna mindazon igaz
ságokat melyekért évszázadokon át küzdve, 
vért ós életet nem kiméivé, végre-valahára 
elértük önnállóságunk lehetetlenségét. — Az 
önálló vámterület sorompóinak leromboló 
felállítása körüli küzdelmeink egyike a mai 
korszak legnagyobb vívmányának. E magasz
tos vívmányok mellé sorolhatnánk talán még 
hadseregünk önállóságát, magyar vezény
szavát ós az önálló magyar nemzeti bank 
megteremthetetlensógónek nagy eszméit! Oh ! 
jó magyarom ki ne éreznó, hogy mily szép 
testvéries egyöntetűséggel dolgozunk mi édes 
mindanyian a nagy független Magyarország 
megteremtésén. Socialismus, klerikalismus 
antisemitizmus, egy kis absolitismus ós a 
jó Isten tudná még hány féle mus-mus egyet
értve, karöltve egyesült erővel dolgozva ha
ladnak, mind a kitűzött szent cél felé!?

Vájjon akadhat-e csak egy olyan hazafi, 
aki e pár sorban felsorolt igazságos-igazság- ! 
talanságokat, vagy ha úgy tetsztk. igazság
talan-igazságokat csak részben is megcáfolni 
képes volna? — Ha igen. Úgy tegye, oh 
tegye meg. Világosítson fel bennünhet sokkal 
behatóabban, mint az jelen sorok teszik, hogy j 
annál tisztábban láthassuk fennen lobogni 
boldogulásunk trikolorját, amely ezt a meg
dönthetetlen igazságot hirdeti, hogy: végre ; 
elérkezett az idő, amikor nagygyá, függet- 
lonnó és szabaddá lett a magyar !

h í r e k . !
Bánffy a helyzetről.

Báró Bánffy Dezső egy bécsi lap munka
társa előtt nyilatkozott a Polónyi-botrány- 
ról ós az általa teremtett helyzetről. Ez az 
ügy — mondta Bánffy — azzal nincs elin
tézve, hogy Polónyi bejelentette a pert. Ez 
az elintézés nem végleges megoldás, fia vég
legesnek tekintenék, akkor nemcsak Polónyi 
bukott meg, hanem magával rántja Kossuthot 
és Wekorlót is.

A dolog politikai hátterét tekintve, Bánffy 
úgy vélekedik, hogy a koalíciós kabinetnek 
távozni kellene. A helyzet tisztázására az ve
zetne, hogy vagy Kossnth venné át, mint 
ministerelnök a kormányzást, vagy Wekerle 
lépne be a függetlenségi pártba ós úgy kor
mányozna hatvanhetesek nélkül.

Képviseleti gyűlés. Nyíregyháza város kép- j 
viselötestülete í. hó 29-én közgyűlést tart. ! 
Tárgysorozat: Az 1905. évi házi pénztári 
számadást jóváhagyó törvényhatósági határo- j 
zat bemutatása. A fővárosi fizetéses tűzoltók I 
fizetésének rendezése tárgyában hozott tör- ; 
vényhatósági véghatározat bemutatása. A 
város ós Dessewffy Ödönné között létrejött : 
ingatlan csere szerződés jóváhagyását tár- 
gyazó törvényhatósági vóghatározat bemuta- ; 
tása. Az erdei villa telkek eladása tárgyában j 
a képviselő-testületi határozatit megsemmi- j 
sitő törvényhatósági véghatározat bemntatása.
A városházán berendezendő zóna időjelző 
készülékre vonatkozó kereskedelemügyi mi
niszteri leirat tanácsi javaslattal. A Salamon 
bokori és kisteleki szóllőskertek melletti is- j 
kólák telkei vételárának átvállalását megkö-

„S Z A B O L C S“

szönö ág. hitv. ev. egyházi átirat. A városi 
képviselet 1907. évi névjegyzékének bemu
tatása. Nyíregyháza r. t. város önálló törvény
hatósággá való átalakulása. Az erdei va
dászatijog bérletének meghosszabbítása iránt 
beadott kérelem. Korona szálloda bérlőinek a 
7, 8 ós 9-ik sz. szobák használatára vonat
kozó kérvény. A városi árvaszék megkere
sése a közös árvapónztári pénzkezelési sza- j 
bályrendelet részbeni módosítása iránt. A j 
szónatermése eladási árának ós feltételeinek 
meghatározása. Homok fuvarozás. A város 
részére szükséges nyomtatványok biztosítására 
beérkezett ánlat. A polgári leányiskolába 
bevezetenc. villamvilágitása. A (polgári fiú 
iskola segélyezése. Hrabovszki Sámuel Rózsa 
közi köjárda tartozása. A helybeli ev. rof. 
egyház Dessefifi-tóri köjárda tarifása. A pol- j 
gári vendéglő bórtetének meghosszabbítása i 
A városi orvosi fuvarátalány felemelése iránti 
kérvények. A városi rendőrök fizetósfeiemelés : 
ós lakbér megállapítása. A városi utcaseprők i 
fizetés felemelés ;iránti 'kérvény. A tárcáii 
bánya telep bérbeadása. Hoffman Arthur kár- ! 
pitosnak a Bazár 3, 4, 5. sz. bolthelyiségeire j 
beadott bérleti ajánlata. A műegyetemi segítő i 
egyesület segélyezése és más kissebb jelen
tőségű tárgyak.

Bessenyei estély. Az eddigi fulminans si
kerrel ékeskedő estélyek tradícióihoz méltó 
képen zajlott le a 22-én megtartott Bessenyei 1 
estély. A nagy hideg, melyre még az úgy- j 
nevezett legöregebb emberek sem emlékez
nek, ugyan a legutolsó percig a kínos bi
zonytalanság sötét balvégzetekónt lebegett a 
díszes közönség felett az iránt, vájjon a fő
városi művészek eljöhetnek-e? S nagy kő 
eset le a közönség szivéről, meghallván az 
agilis Popini titkártól, a körnek leikétől, hogy 
Culp Júlia kivételével, akit hirtelen közben 
jött rekedsége gátolt meg a lejövetelben, 
valamennyi ott iészen.

De tartsunk sort. Az irodalmi részét az 
estnek Kiár István ur képviselte, a hóról el
mondott két remekbe készült apróságával. 
Valóságos irodalmi csemege számba jöhet 
ez a két realisztikusan oda lehelt kép. Egy
szerű embereknek ügyes bajos életviszonyait 
tárta elénk az egyik, amelyben a hóban 
templomba menő parasztcsalád gazdája arról 
értesül, hogy a jól tejelő tehén kimúlt ez 
árnyékvilágból. A második pláne mesterien 
és mély pscihologiára valló módon Írja le 
2 kivert lénynek, egy kivert kutyának és a 
társadalomból kiközösített egykor fényes na
pokat látott embernek sötét tragédiáját. Az 
ember összetalálkozik az ebbel a hófúvás 
dermetegében. Ott a maguk módja szerint 
szolidaritást vállalnak egymással a sors mos- 
tohaságával szemben, hogy együtt vesznek 
el a fagyos hóban, de amikor a kutya föl- 
fördul, az ember érezvén, hogy itt a sötét 
vég, felülkerekedik benne az ön fenntartás 
ösztöne ós rohan, menekül a havas ország
úinak sötétségébe. Nem tudjuk, mit csodál
junk jobban, a felolvasónak ifjú korát-e, avagy 
fiatalsága dacára is, mély megfigyelő képes
ségét, mely bele világit az emberi s z ív  rej
telmének legmélyebb titokzatosságaiba is. i

Az est többi számai a következőképen 
variálhatók : Geyer Stefi, Mosshamer, Dienzl, | 
külön-külön és ketten-ketten. Csak azt mond
hatjuk róluk, hogy dicséret illeti meg őket 
és nem bírálat. Geyer Stefi, akit a többi zenei 
szereplővol együtt már tavalyról ismerünk, 
különösen ez estén, ha szabad igy szólnunk, 
fölülmúlta önmagát. Ila nem is tudná oly 
virtuózitással kezelni a hegedűt, mint ahogy 
tudja, mégis lebilincselne beuünket megjele- | 
nősének varázsával ós megfordítva játékának 
szuverin hatása feledtetné velünk azt is, ha 
kevésbbé bájos lenne. Most tessek elképzelni, 
e két komponensnek a rezultását. Nem lehel 
egyéb mint frenetikus taps és abszolút elis
merés. Taps ós elismerés volt az egész est
nek az uralkodó planétája is.

— 30 C°. Ma egy hete szokatlanul hi
degre fordult az idő. Á hőmérő higanya nap- 
nap mellett esett. Vasárnap, hétfőn és kedden 
szélvihar is dühöngött, amely rakásra hordta 
a havat, *öt a homokos területeken a vetést 
is kisodorta. Az utakon és a vasutakon I1/*—2 j 
méter magas volt a hó és a homok fuvás, 
amelynek az eltakarításán éjjel-nappal dol
goztak. A vonatok a legnagyobb rendetlen
séggel közlekedtek. A budapesti posta fi, 12,

sőt 24 órás késést is szenvedett. A Csap felöl 
jövő vonat nyílt pályán rekedt, mert a met
sző hidegben egyes csapok befagytak és a 
kazánnak a vízzel való táplálása megakadt 
A dombrádi vonalon 2 napon szünetelt a for
galom. Kedden a helyi motor kocsi sem járt 
mert a benzinmotor hűtésére szolgáló viz 
csöve a kocsitetejón van elhelyezve és az 
befagyott. A cső körül burkolásával azonban 
elejét lehet venni a hasonló eseteknek. A 
hőmérő nem egyszer sülyedt a fagy pont 
alatti 30 fokra. Az utcán embert alig lehetett 
látni ós akinek a dolga halaszthatatlan volt 
az sietve menekült a dermesztő hideg elől! 
A madarak megfagyva hullottak az utcára. 
Különösen sokat szenvedtek az iskolás gyer
mekek, akiknek bk-ada sem jelent meg az 
előadásokon. így is sokaknak fagyott meg a 
füle ós más végtagja. A dohány beváltása is 
akadályozva volt, mert a szekerek még fél- 
teherrel sem tudtak közlekedni. A kocsisok 
ós más szabadban dolgozók közül fagyott ta
gokkal többen vetették magukat kórházi ke
zelés alá. A megyében tüzelő hiány is van, 
mert a fa ós szónkereskedők a fokozott ke
resletnek a felét sem tudták teljesileni. Csü
törtökön délután megkönnyebülve lélegzőitek 
fel az emberek, mert a hőmérő 10 fokra 
emelkedett. Ezt is kemény időnek lehet ne
vezni, de a nagyon rósz után a kevésbé 
rosszat is örömmel szoktuk üdvözölni.

Megfagyott ember. A Nyíregyháza és Ra- 
kamaz közötti országúton tegnapelőtt egy 
50—55 éves munkásnak látszó embert talál
tak megfagyva. A személyazonosság megálla
pítása végett a nyomozást megindították.

Az öregek bálja. Közöltük már, hogy az 
ipartestület szokásos bálját ez évben is meg
tartja. A mulatság a jelekből Ítélve most is 
kitünően fog sikerülni. A meghívókat a na
pokban küldöttek szét, amely a következő
kép szól: Meghívó. A nyíregyházi ipartestület 
saját helyiségében pénztára javára a régi 
öregek jó szokásához híven — túloldali ház
szabályt minden meghívottnak figyelmébe 
ajánlva — ezidén is megtartja tebruár 2-án, 
azaz gyertyaszentelő napján az örtgek bálját. 
Ezen zártkörű, de házias jellegű ós annái 
vigabb táncmulatságra kívül címzett urat jós
b. családját tiszteletlel meghívja a rendezőség. 
Személy-jegy 2 kor. Csaiádjegy (3 személyre) 
5 kor. Kezdető este 8 órakor. Felülfizetóseket 
köszönettel fogadunk. E meghívó másra át 
nem ruházható ós kívánatra elömuíatandó. 
Aki tévedésből meghívót nem kapott ós igényt 
tart rá, forduljon Szmolár István, Kéry József 
és Engel Adolf vezetése alatt működő 60 
tagú rendezőséghez.

Kéménytüzek. Az utóbbi időben gyakran 
fordultak elő városunkban kéménytüzek. Va
sárnap a kisvasutak állomásának a keménye 
gyűlt ki és veszélyeztette a közeliién felhal
mozott lobbanékony anyagokat. A rendőrség 
a kémény seprőket a gondosabb munkára 
szorította, mert előfordult, hogy a seprés 
után már 2—3 nap múlva kigyult a kémény.

Az izr. nőegylet estélyének a jegyét 
utólag a következők váltották meg: Dr. Z n- 
ner Samu 6 kor., Felter Sándor 7 kor.,'Bíau 
Pál Sényö 20 kor., Guttmann Henrik 10 kor., 
Reismann Jenő Kisvárda 4 kor., Weinb?rger 
Arthur 10 koronával.

Kiállítás. A magyarországi mészárosok 
ós hentesek márc. 31 -en, Budapesten kiállí
tással kapcsolatos kongresszust tartanak. 
Mozgalom indult meg Nyíregyházán a hente
sek és mészárosok között, hogy magukat 
nem csak a kongreszsuson, hanem a kiállítá
son is képviseltessék.

A jövedéki büntető eljárás. A sz&bolcs- 
megyet tapasztalatok szerint és a jövedéki 
büntető eljárás reformokra szorul, mert avult- 
ságával a mai kor igényeit ki nem elégítheti. 
Ebben a tárgyban f. hó 22-ón városunk kép
viselője felszólalt. Az országgviilósi tudósítás 
vonatkozó része igy szó!: Meskó László a 
jövedéki büntető eljárásról beszél. Elavult 
rendszabályok vannak ezen a téren még most 
is. (Igaz: Úgy van !) Az elmúlt k o rm á n y z a t i  
rendszereket vádolja, a melyek bár ism er ték  
ennek a törvénynek fólszegsógét, »egiten* 
rajta mégsem akartak. Most itt a legfőbb
ideje, hogy a hibás törvényt megváltoztassuk.
A járadékbirságok oly természetűek, hog> 
azokat egyáltalán megfő! ebbezni nem lehet. 
Abban a reményben, hogy az igazságügy-
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miniszter az Ígért reformokat az állam érde
keinek megfelelően fogja végrehajtani, meg
szavazza a költségvetést.

Nyilvános nyugtázás. Máriapócson a Szt. 
j3azil rendi népiskola tanítói kara a gör. kath. 
karácsony ideje alatt növendékeikkel .Jézus 
születése* .Három király* és .Aprószentek* 
cimü 5 felvonásos pásztorjátékot adott elő 
a szegónysorsu iskolás gyermekek felrúhá- 
zására. A legnagyobb köszönettel adózunk 
elsősorban Ft. Zubriczky Tivadar monostor- 
főnök urnák, ki bennünket anyagiakban tel
jesen támogatni méltóztatott. Nemkülönben ! 
Ft. Gavris Kelemen templomatya és Ruszinkó 
Emánuel uraknak is köszönetét mondunk, kik 
szintén a pásztorjáték sikerét anyagilag elő- j 
mozdították. Felülfizettek : Isoó György. 2 K. 
40 f., GorgelyíTy Ödön 1 K., Gergely !Ty Gyula 
4 K., Vékev Sándor 10 K.. Vékey György 
3 K., Wirtzfeid Jenő 5 K., Dr. Balkányi Ernő 
2 K., Csorna Györgyné 1 K., Popovics Me
lánia 1 K., Vajda Borbála 13 K.. Lazók György 
2 K, 40 f. Sáriczky András 2 K., Subecz 
Verőn 1 ív., Fried József 1 K., Moesz Ilona 
1 K., Förszter Károly 1 K., Füzesséry F. 2 
K., Nyíréé Árpád 8 K., Andriasz Ist. 4 K., 
Szaplonczay György 2 K., Motrinecz Mihály 
1 K.. Neumanyi Albert 1 K. Jegyeiket meg
váltották: Pásztory Árpád lovag 10 K., Sze- ! 
gedv Bazil 2 K., Dr. Janicsek József 4 K., | 
Márton Sándor 3 kor. A szereplők részére 
jutalonikönyvekot adományoztak: Ft. Gavris 
Kelemen 20 darabot és Kovács Jázon 20 db-ot.
A tiszta jövedelemből a szegónysorsu gyer
mekek ruhával a szereplő növendékek pedig 
emléktárgyakkal jutalmaztattak meg. Ezen 
nagylelkű adakozóknak, kik adományaikkal 
nemcsak a humanismusnak hoztak áldozatot, j 
de egyúttal a tanügy iránt meleg érdeklő- j 
désüket is megmutatták; — a legnagyobb 
halás köszönetüket nyilvánítják a pásztorjá
tékot rendező tanítók. — Máriapócs 1907. 
január 20.

Drága világosság A vidéki városok gaz
dálkodását jelemzik azok az apróbb panamák, 
meiyekket a vidéki újságok lópten-nyomon 
lelepleznek. A legújabban kiderített vissza
élés Nagykanizsa város közönségét izgatja, 
azaz, hogy a lelepezós már régibb keletű, 
csupán hivatalosan most vettek róla tudomást 
és ez adja meg a maga nemében is feltűnő 
eset aktualitását.

Nagykanizsán tizenhárom esztendő óta j 
a marburgi Franz Lajos fiai cég a villamos- ; 
világítás vállalkozója. Tormószotes, hogy a 
város annak idején szerződést kötött a cég- 
gél, melyben többek közt a maximális ár is j 
megvan állapítva, melyet a vállalkozó magán- ; 
félévtől égési óránként szedhet. Tizenhárom j 
esztendő óta panaszkodik a város közönsége, í 
hogy ez a szerződés rósz, csupán a vállal- ' 
kozó érdekeit védi meg és ameilet oly za
varos, érthetetlen, a vállalkozó részére annyi 
kibúvót biztosit, hogy Marconi legyen az, aki 
ellenőrizni tudja, hogy mint fogyasztót nem 
károsítják-e meg. A válalkozó cég tiz éven 
át állandóan 10 százalékkal drágább számí
tásba! élt, mint amennyihez szerződéses joga 
volt és ilyen módon a közönség rovására tiz 
év alat körülbelül kétszázezer koronával jog
talanul gazdagodott. Ezenkívül a szerződés 
egyéb olyan pontjait sem tartotta be, melyek 
arra vonatkoznak, hogy ha a fogyasztott óra
számok bizonyos menyisóget elérnek, a vi
lágítás egység árát leszálitja. A lapok lele- 
pezése érthető feltűnést keltett és sok-sok 
ösztönözés után a város tanácsa is foglalkozni 
kezdett az ügygyei. A képviselőtestület egy 
ad hoc bizotságot küldött ki, mely a chinai 
diplomaták eljárása emlékeztető lassúsággal, 
kitérésekkel kezelte a kérdést, most azonban, 
három óv után, elkészült jelentésével. Ebből 1 
a jelentésből megtudjuk, hogy a bizottság 
szakértőket hallgatott meg, kik kivétel nél
kül igazolták, hogy bizony Franzók a maguk 
javára nagyon praktikusan kezelték a szám
tani alap nógymüvelót és hogy az újságok 
nem nagyon túloztak, midőn azt állították 
hogy a kanizsai közönségnek mintsgy 200 
ezer korona visszakövetelni valója van a vá- 
lalkozón. Ezt a jelentést a város képviselő
testületének legutóbbi közgyűlésén tárgyalták. 
A közgyűlés Franzékról ugyancsak leszedte 
a kereszt vizát és a bizottság kertelő javas
lata ellenére is ameilet foglalt állást, hogy 
a hataltoas összeget a közönség részére a

város egy összegben követelje vissza. Meg 
is bízták a városi ügyészt, hogy igyekezzék 
azt békés utón behajtani. A város közönsége 
el van szánva, hogy ha a vezetőség nem lépne 
fel kellő erélylyel, maga fogja perelni a vá- 
lalkozót. Sokan ainellet agitálnak, hogy a be
folyó 200 ezreket a szinházalapnak ajándékoz
zák és ezzel lehetővé teszik a városi szín
ház megépítését. Valószínű, hogy a város fel 
fogja bontani a válalkozóval kötött szerző
dést és a világítást városi kezelésbe veszi,

így írja ezt a „Pesti Hírlap* szó szerint. 
Ugyan kérem, szóljon hozzá, a ki ért hoz- 
mennyiben hasonlít ez az ügy mi a viláfe - I 
fásunkhoz K —M —.

Az adófizetés megkönnyítése. Mikecz Dezső ' 
alispán a következő üdvös rendeletet bocsá- ; 
tóttá ki: Az 1906. évi 11. te. 5. §-a és a mk. j 
pénzügymin. 2018/906. sz. körrendeleté értel
mében a költségvetési törvényen kívüli idő- i 
szakból vagyis az 1905-ik évből és az 1906-ik 
óv első negyedéből származó közadó tartó- j 
zások fele az 1906-ik évi okt. végéig, a másik j 
fele pedig 1907. óv végéig fizethető be. Mi- j 
után tudomásomra jutott, hogy egyes ese- ; 
tökben ezen fizetési kedvezmény talán túl- j 
buzgóságból figyelmen kívül hagyatott: a j 
két évi adótartozással érzékenyen terhelt adózó 
közönség érdekeinek a megóvása szempont
jából figyelmeztetem az adóbehajtással fog
lalkozó közig, közegekot, hogy az adóbehaj
tásoknál a jelen rendeletben említett tör
vényes rendelkezésekhez szigorúan alkalmaz- í 
kódjának.

A pedagógia a politika szolgálatába. Akik 
a napilapok cikkeit figyelemmel kisórik és j 
a föltétben hazafiuságtóí átitatott mélységes ' 
tudománynak barátai, azok jóleső büszkeség
gel konstatálhatták lapunk illusztris munka
társának Dr. Prühle Vilmosnak irodalmi sike- í 
rét, melyet a Pesti Napló múlt vasárnapi j 
számában közölt cikkével elért. A cikk avval j 
foglalkozik, hogy hazánk közéletének jelen- j 
légi sivárságában csakis az lehet az egyedüli j 
reménység, ha ifjúságunk iskolai nevelésébe i 
a hazához való tántorithatlan ragaszkodás és : 
áldozatkészség fenséges eszméit plántáljuk el. j 
Mint konkrét példákat állítja oda a németeket, 
ahol a győzelmet hivatott ajkak tanúsága 1 
szerint az iskolamesterek szerezték és a hi j 
no m a ru  no h a ta  (felkelőnap országa) ifjait. 
Az egésszel uj szempontokat reveláló cikke- j 
ért méltán lehet büszke egész városunk a I 
fiatal tudósra.

Táncmulatság. Kisvárdán f. hó 27 ón a i 
„nagyvendógló“ összes termeiben az iparos j 
ifjúság műkedvelőinek közreműködésével a j 
gör. kath. egyház építési alapja javára mű
kedvelői előadással egybekötött zártkörű tánc- 
mulatságot tartanak. A rendezőségben Kis- 
várda intelligenciája valláskülömbsóg nélkül j 
vesz részt. Helyárak : Páholy 8 korona. Kör- 1 
szók 3 korona. Tánilásszék 2 kor. Zártszók ;
1 kor. 20 f. Állóhely 1 kor. Karzat 50 f. Az 
előadásra váltott jegyek (zártszók, állóhely | 
karzat kivételével) a tánczmulatságra is érvé- j 
nyesek. Kezdete este fél nyolc órakor. Kik j 
meghívót nem kaptak és erre igényt tartanak, I 
forduljanak Mácza Béla úrhoz Kisvárda (Csil
lag-utca.) Felülfizetósek köszönettel fogadtat- | 
uuk és hirlapilag nyugtáztatnak.

Adósok figyelmébe. Ezt a szokatlan címet 
azért irtuk újdonságunk élére, hogy minél 
többen olvassák el, mert sajnos, a inai ne
héz megélhetési viszonyok mellet kevés az 
olyan ember, aki ne érthetne róla. Arról van j 
ugyanis szó, hogy akik tartozásaikat a vá- | 
rosi adóhivatalnál folyó hó 31-ig bejelentik j 
azoknak az általános jövedelmi pótadójából j 
a kamatok 10 százalékát leírják. Aki tehát 
100 kor. kamatot fizet, annak az adója be- I 
jelentés következtében 10 koronával lesz ke
vesebb ; ezt pedig meg érdemli a bejelentés 
fáradtságát.

Az építőiparosok kongresszusa. A múlt év
ben Nyíregyházán több Ízben tört ki az építő- 
munkások sztrájkja, amely nemcsak a vállal
kozókat, hanem az építtető háztulajdonosokat 
is érzékeny károsodással sulytotta. A magán 
embereket i: érdekli tehát a Budapesten f. 
hó 19-én lefolyt kongresszus, amely nem a 
munkások megkárosítását, hanem a tulköve- 

; telesek lehetetlenné tételét és az egyéni 
okokból keletkező sztrájkok letörését tűzte 
ki céljául. A nagygyűlésen a kormány és az 
országnak minden vidéke képviseltette magát.
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Kauser Gyula elnöki megnyitója és a megje
lentek névsorának a felolvasás után Koch 
Károly budapesti építőmester a központi szer
vezet megalakításáról tartott nagytetszóssel 
találkozó előadást. A központi intózősóg meg
alakítása után megválasztották a tisztikart is- 
Ezután Gellérí Mór az orsz. iparegyesület el
nöke ismertette a jelenlegi helyzetet. Sziklay 
Zsigmond a munkásközvetitö intézet hasz
nosságáról tartott előadást, melynek kapcsán 
a gyakorlati kivitel megállapításánál élénk 
vita fejlődött ki. Egy országos szervezetnek 
a különféle vidékek érdekeit egyformán kell 
szolgálni, amint csakis a sajátságos helyi 
viszonyok megismerése mellett lehet megva
lósítani. A szabolcsvármegyi állapotokat Engel 
Adolf ismertette, aki nagy szakavatottsággal 
szólott a dologhoz és érvényt szerzett néze
teinek. Utolsó pontként Katona Béla lapunk
nak munkatársa az ipar és sajtó címén tartott 
viharos tetszéssel találkozó felolvasást. Este 
a Vigadóban 500 teritókü bankett volt.

Összeírás. Vármegyénk alispánja utasí
totta a város polgármesterét és a községek 
elöljáróit, hogy a törvényhatósági útadó ki
vetésének alapjául szolgáló összeírást azon
nal kezdessék meg.

Magyarország és Ausztria közlekedési t é r 
képe. Hézagpótló munkát adott ki Freytagés 
Berndt bécsi cég, amidén a Magyarosztrák 
monarchia közlekedési térképét megszerkesz
tette. A teljes évre szóló naptáron kiviil szí
nes kivitelben tünteli fel a vasutakat. Jelzi 
azok vágányszámát és kilométerekben kimu
tatja az állomások közötti távolságot. Meg
rendelési cím: Wien VII—1. Schottenfeld- 
gasse 62. Ára 2 kor.

Halálozás. Kozák Mihály ipartestületi jegyző 
f. hó 24-én meghalt. ^Temetése ma délután 
2 órakor lesz ujszőlő utcai lakásáról.

Lázongó község. Ófehértón a lelkész és 
kántor áthelyezése iránt a hitközségi tagok 
mozgalmat indítottak. Az elégületlensóg olyan 
mértéket öltött, hogy 15 csendért kellett a 
lázoogás elfolytása végett kirendelni. Munka
társunk a békétlenség okát nem jelezte.

Megfagyott ló. A szibériai hideg követ
keztében egy ló a honvéd laktanyában meg
fagyott. Sérült lábbal a beteg istállóba kö
tötték, ahol reggelre elhullott. Az orvosi vizs
gálat megfagyást konstatált.

Tömeges kivándorlás. A Szabolcsmegyé- 
ben mutatkozó nagymérvű kivándorlás óka 
indította a belügyminisztert, hogy leiratban 
felhívta az alispánt annak kiderítésére, hogy 
mik azok az okok, a melyek a szabolcsiakat 
kivándorlásra késztetik.

Forgalmi akadály. A Máv. igazgatósága 
a Nyíregyháza—-csapi vonalnak Siankiig ter
jedő részén a forgalmat hófúvás miatt be
szüntette.

Álarcos bált rendez február hó 10-ón az 
iparos ifjak egylete a Korona szálló nagy
termében. Mint az eddigi években volt, úgy 
most is egyik legsikerültebb farsangi estély
nek ígérkezik.

Táncmulatság. A téthi ev. ref. egyház, 
tartalék alapja javára jövő hó 3-án táncmu
latságot rendez.

Kártékony állatok irtása. Alispánunk uta
sította a községeket, hogy a gyümöcsfa tu
lajdonosokat a hernyófószkek, darazsak és a 
vórtetii téli irtására szorítsák rá. Részletes 
útmutatással a községi elöljáróság szolgál.
A rovartani állomás szerint ez évben sok lesz 
a hernyó, melynek fészkeit téli napfényes 
időben lehet legsikeresebben irtani.

A leégett Morgókorcsma felópitósónek 
ügyo iránt megfelelő érdeklődés mutatkozik. 
Vaunak, akik a leégett korcsmát uj tető alá 
akarnák vonatni, de feledik, hogy a falazat 

! gyenge, hogy az épület szűk, hogy a pa- 
í zonyi utca egyenes folytatását elzárja. Ha 
! a város házhelyeknek kiosztja a jelzett korcs- 
1 mához tartozó terülelet, a kemecsei ut men

tén húzódó, értékesitlenül álló volt tanitól^rtet 
ennek árához hozzáadja a biztosítási összeget, 
lehet építeni egy megfelelő, kényelmes, olyan 
épületet, mely a befektetendő töke kamatát 
okvetlenül meghozza. Ha a morgót keleti 
irányban lejebb építik, a pozsonyi utcából 
nyilt kijárás lesz. Az egósségtelen, szemet 
sértő szemétlerakó hely eltűnik s a szemetet, 
hulladékot a közeli bujto< alá szállíthatják. 

\ A város a morgó környékén szabályozott s
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csinált görbe útból nem egyenes utat, mely
nek kedvéért a temetőt is megháborgatták, 
a korcsma közelében nagy területet ut nélkül 
kiköveztek s most ráadásul némelyek a rozoga 
épületet régi helyen akarják kitataroztatni.

Levél a szerkesztőhöz. Vasárnap este 
a Szerencsfelól érkező vonaton jöttem haza, 
amely kissé megkésve érkezett Nyíregy
házára. A kisvonat a csatlakozást be nem 
várva bejött s így egyedül a taligások 
„szivességé“-re voltunk utalva. Körülbelül 
20-an voltunk, akiknek rendelkezésére 4 
szán állott. Nemcsak az üzleti életben lehet 
érezni a kínálat és keresletnek egymásra 
való hatását, mert a taíigas urak is a 
viteldijakat egész 500 százalékkal emelték, 
Személyenkint forintokat kívántak, amit 
egy pár meghűléstől félő utastól mégis 
kaptak, ügy tudom, hogy van Nyíregy
házán is tarifa amely a taligasokra ipa
ruk elvesztésének terhe mellett kötelező. 
Arra kérem ti tek. szerkesztőséget, szíves
kedjék a főkapitány urat megkérni, hogy 
a vasutas rendőrrel a taligások árkövete
lését ellenőriztetni és panaszok felmerü
lésénél kellő szigorral eljárni szíveskedjék, 
A  kisvasút igazgatóságához pedig azzal a 
kéréssel fordulok ügveltessen az államva- 
suti vonalakkal való csatlakozásra, mert 
végtére is nem a közönség van a vasúiért, 
hanem a vasút a közönségért. A kisvonat 
nagy konkurenciát támasztott a taiigások- 
nak, az utasai száma növekedik, de ez 
csak addig tart inig a közönségnek a beléje 
helyezett bizalma meg nem inog. Ezzel 
nem azt mondjuk, hogy a faligások a vasút 
pártolásáért, alkalom adtán, a közönséggel 
szemben megtorlást alkalmazhassanak. 
Tisztelettel — Egy kereskedő.

A posta megdrágulása. Az osztrák posta 
jelentékenyen emelte a dijait. A tóvárosi 
lapok közleményei alapján előfizetőink közűi 
többen kérdezősködtek, hogy csak az Auszt
riából Magyarországra irányított küldemények
nek emelkedett-e a portója és hogy a válaszra 
nem kell-e több bélyeget tenni, illetékes hely
ről azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a Ma
gyarországból külföldre küldött levelek diját 
nem emelték fel.

Gondnokság alá való helyazés. A helybeli 
kir. törvényszék Virág Mária 45 éves nagy- 
halászi gazdálkodónál gondnokság alá he
lyezte.

Poruljárt végrehajtó. A végrehajtást szen
vedőket máskép el sein le' f képzelni, mint 
siránkozva és a végrehajtal ak könyörtelen
ségét átkozva. A héten azouban olyan alpe
res is akadt, aki nevetett és pedig őszintén, 
igazán. K. V. azok közé tartozik, akik a mai 
nehéz megélhetési viszonyok között adóssá
gok csináiása mellett várják a helyzet javu
lását. A ,jobb jövő" azonban késik a hitele
zők és a közpénztárak pedig a hosszú ter
minusokig várni nem akarnak. Ilyen körül- j 
ménvek között megesik, hogy egy nap 
két hivatalos személy is teszi nála tiszteletét. 
Kedden is beállított hozzá a végrehajtó. K. 
V. kíváncsian várta, hogy mit foglal, mert 
ingóságainak nagy részét már elkótyavetyél
ték, ami megmaradt azon pedig már annyi 
az aíap és felülfoglalás, hogy a számát sem 
tudja. A vógreb jtó azonban uj ember volt 
és érdemeket art szerezni. Bejárta a padot I 
és a melléképületeket s hogy vadonatúj fel- ; 
öltőjét — a hivatali tekintély kutforrását — 
be ne piszkot;- az alperes szobájában hagyta, j 
Mig ö lelkiisme ütés pontossággal és a finán- i 
coknál eltanult izimatolási művészettel a ház
tájon körül ne„ett, addig egy uj végrehajtó 
érkezett és lefoglalta az idegen felöltőjét, j 
K. V. egy pár szóval említette, hogy az nem 
az övé, de a nevető arcból az esküdt az kö- ! 
vetkeztette, hogy jóizü tréfáiról hires alperes I 
csak elakarja bolooditani. Rákiabáll alperesre i 
és miután leírta a ruha darabot eltávozott, j 
Az udvarról azonban visszatért és figyel mez- I 
tette K. V.-t, hogy ha a felöltőt bárki is elviszi ! 
sikasztásért állója a törvény elé. Az első | 
végrehajtó nagyot nézőit, amikor K. V. a '

felöltőt ki nem adta és igazolta, hogy azért 
fogház hüntetós terhe alatt felelős. A porui- 
járt ember dideregve indult el a téli hideg
ben és igénypert indított. Araig a bíróság 
feloldja a zár alól a felöltőjét, huzamos idő 
telik el. Hiányát azonban nem nagyon érzi, 
mert influenzában fekszik. Alperes azonban 
nem alapnólkül reménykedik, hogy addig az 
ő szobájának egyetlen ékességét más végre
hajtó is lefoglalta.

Szarvashiba a mértékhitelesítési törvény
ben. A .Magyar Kereskedők Lapja írja: Azt 
nemcsak minden kereskedő, de minden elemi 
iskolai tanuló tudja, hogy a kilogram tized- 
része a hoktogram, századrésze pedig a de- 
kagram, vagyis 1 dekagram == 10 gram. 1 
hektogram =  100 gram. Így volt ez beik
tatva a mórtékhitelesitési törvényjavaslat 5. 
§-ába is, azonban a javaslat tárgyalása alkal
mával Lázár Pál előadó, műegyetemi tanár 
akként nyilatkozott, hogy a kérdéses meg
határozás sajtóhibaként kerülhetett be a ja
vaslatba, mert a kilogram tizedrószo nem 
hektogram, hanem dekagram, a hektaograni 
pedig a kilogramnak nem tized, hánem szá
zadrészé. Indítványozta ez alapon, hogy a 
tized rósz helyébe századrész, a századrész 
helyébe pedig tizedrósz tétessék. Ezt a mó
dosítást a ház egyhangúlag elfogadta, ami 
felett, ha köztudomásra jut. épp úgy kacagni 
fognak Európa méterrendszort használó összes 
országai, mint a köpenicki kapitány stikiije 
felett T"
ház baklövése miatt Ma 
vétség tárgyává, kereskedelmi

Meglehet, felelte a királyné, de én az Es. 
terházy cognaccal nem az arcomat, hanem a 
torkomat nedvesítem.

De eltekintve attól, hogy a képviselő- 
tyarország válik ne-

szompontból
rendkívül hátrányos is a baklövésnek a tt ö r 
vényben való meghagyása. Ha például a 
törvény életbe léptetése’ után valaki a bolt
ban bizonyos áruból öt dekagrammot kór. a 
kereskedő a törvény értelmében nem 50, 
hanem 500 grammot lesz köteles a vevőnek 
kimérni és ha nem teszi, a törvény bellii 
szerint Ítélkező biróság rámérheti a szigorú 
büntetést. Szerencsére a törvényjavaslat még 
a főrendiház elé kerül és az korrigálhatja a 
kópviseiőház legújabb sütósü bölcsességét. 
Kiváncsiak vagyunk rá, hogy megtoszi-e.

Csalódni emberi dolog, dó nem okvetlenül 
kell. Ha o névre ,Róthy“ figyelünk, úgy nem 
csalódunk, hanem  eredeti P em etefű  cu k o rk á t k a 
p u n k  60  f illé ré r t, e kedvelt régi magyar házi
szert, mely köhögés, rekedtség és h u rn to s  hau- 
ta lrnak sok cser esetében o ly  k itű n ő im  bevált. De 
vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka min
den darabján rajta legyen a „Ilóthy" név.

Váiíaikozó iparos. Horányi Lajos helybeli 
szabócég telvállalta a nagyváradi, debreceni, 
bókósgyulai és nyíregyházi pénzügyőri kerü
leti egyenruházati szükségletének 6 éven 
át való szállítását. Ezen vállalkozásával be
igazolta, hegy a nyíregyházi iparosoknak is 
módjában áu kivitelre dolgozni ós a helybeli 
kisiparosnak munkát juttatni.

Pármai ibolyaszappan. E nóvalatt pár óv 
óta ogy Kitűnő tnosdószappan van forgalom
ban, Ki no szeretné az ibolya illatot ? S ha 
e kedves gyöngéd illattal ellátott szppanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti
ugyan nvira, u----  -  * - -
arcbőrnek is
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 
sajat érdekében fogja használni e kiválló ma
gyar gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 3 darab 
:á. ,or készíti Szabó Béla pipore-szappangváros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán R 
ral üzletében és K

Szerkesztői ütemnek.
S. 31. Kedves Nagysád, ha prózai dol

gozata jobban megüti a mértéket mint verse 
úgy szívesen vesszük. 1 dv.

Felelős szerkesztő ós laptulajdonos:
S C H L I C H T E R  G Y U L A .

!
í Hirdetések.
| 1

e g y  j

íyirbá
jó f o r g a lm u  s

torban
r z ik v i z g y á r  m á s

üzlet miatt eladó. Értekezhetni 
lehet M ező L a j o s  szikvíz- 

gyár tulajdonossal.

legnemesebb
szá liit- fajrisztagáffórt jót- 

ü  állva , leg d u sab b  választék
b an  a  m á r év ek  ó la  e lső n ek  és leg m eg b ízh a tó b b n ak  ism ert

----------- K üküllőm enti------------
e lső  s z ő lő o l t v á n y  telep

tulajdonos : CASPARI FRIGYES, lledgyes.
(NagykiAküllő m egye).

Tessék képes árjegyzéket kérni!
Az árjegyzékben találhatók az ország minden részéből 
érkezett éli-merd teretek, ennélfogva minden szőlő- 
birtokos megrendelésének megtétele előtt az ismerős 
személyiségektől úgy szó-, mint Írásbeliiig bizonyságot 
szerezhet magának fenti sö iio te lcp  feltétlen  meg

bízhatóságáról.

Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület.

A Nyíregyházi takarékpénztár* 
egyedisei felvette üzletkörébe ti

/házi lakarékperself
rendszert, amely a legkisebb össze
gek megtakarítsál is lehetővé leszi, 
fokozza a takarékossági hajlamot s

hogy meg a legérzékenyebb egyúttal kényelmes is, mert bármi 
nagy eredmenynyel használjál !

uralkodó- 
rednkivül ti-

uzsonyi
p. .. . v --órányi Imre, Dr. Szopkó 
Dezső es Nagy Kálmán gyógyszertáraiban.
ón ,m,ás t “Ünó olcsót,b szappanaim is20 fillértől kezdve kaphatók.

A cognac mint szépítő szer. Margit olasz 
királyné tudvalevőleg a legszebb 
nők egyike Európában, arcbőre 
szta os csodálatosan lágy és sima. Az oszt
rák magyar nagy kövotsóg attaséja nem rég 
boko mondott erre nézve a királynénak aki 
mosolyogva azt felelte, hogy arca üdességót 
egy földijének az Esterházy cognacnak, 
moly tiszta bordesztilátum, — 
amelyet rendszerint este lefekvés előtt szo
kott használni, Óh felség, mondotta erre a 
uipiOmata, ez a dolog nagyon meglep engem 
rnet szop honfiiíÁrsnöimíől mindig azlt hullot
tam, hogy semmi sem rontja meg úgy és te
szt olyan keményé a bőrt, mint az alcohol.

köszönheti,

kor hozzáférhető.
Mindazoknak, akik pénztárunk

nál jelentkeznek, díjtalanul adunk 
kölcsönt feltörhetetlen acéiperselyt 
5 korona óvadék ellenében; éz az 
összeg mint első betét már kama
toztatni. A persely időről-időre pénz
tárunkhoz elhozandó, ahol azt a tu
lajdonos jelenlétében a kizárólagos 
általunk őrzött kucscsal felnyitjuk, 
tartalmát megolvassuk s az összeget 
az e célra szolgáló s a félnek ki
adandó takarékbetét könyvecskébe 
betétként bevezetjük. — Az ekként 
elhelyezett pénzt felmondás nélkül 
mindenkor folyósítjuk.

Nyíregyháza, 1906. november 
23-án.

A Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület
ig a zg a tó sá g a *
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M E G H Í V Ó .
A t * részvényesek a folyó évi február hó 14-én délután 

4 órakor az intézet helyiségében tartandó«. o

r e n d e s  é v i  k ö z g y ű l é s r e
ezennel meghivatnak.

Köhögte, re’*3öí3ég és Imrct ellen nincs jobb a |

Rdthy^M cukorkánál.o
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottén RÉTHY félét kérjünk, mive! 
sok haszontalan utánzata van.

í doSjox 6?í füléi*.
Csak RÉTHY-fólét fogadjunk e!!

T A  K  G Y S  0 R Ó Z A T :
1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése az 1906-iki üzleti év zárszámadásáról.
6 . A lefolyt iizieti év mérlegének megállapítása.
4. Az osztalék meghatározása.
5. Két igazgató választása.
0. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztásn.
A részvényes csak azon részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, 

mely a közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal nevére átíratott s le nem járt szel
vényekkel együtt a közgyűlés előtt 3 nappal a bank pénztáránál letótotik.

A leiügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg a jelentéssel együtt 8 nappal 
a közgyűlés előtt a bank helyiségében megtekinthető.

Nyíregyháza, 1907. évi január hó 24-én.
A z ig a z g a tó s á g .

|  H o m o k -s z ő lő k  t r á g y á z á s á r a
|  leg jo b b
.-!■ a ÍÖJ3H8S árnyákszék-írágya Pudrette.

E gy  v/ficrgon e lé g  3 h o ld ra .

< A vasúti fuvar Nyíregyházáig c-ak 10 K. f,
i iRercdkiviSI o l c s ó  á r o n  megrendelhető teljes 

szavatosság melleit az.

!  Első a lfö ld i tráo v a ip a r  v á lla la tn á l•? u  j  i}>- -v-n *—» T"* 1—' TT"' T
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A iegeíőkeiöbb orvostanárok által aján
lóit és a kiállításokon aranyérmekkel 

és díszoklevelekkel kitüntetett
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5 Központi iroda:

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

/■-

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

b t it o r-ra kt ára i i ra ,
Városháztér S2. szám alatt, a J á k o b o m ic s -  

f é l e  volt bútor-helyiségben van.

Raktáron tartok dús választékban:
a •mij .bi, kivitelű háló- és ebédlő-szobákat, vas-, réz- 
és szalon bútorokat, saját készítmény ü dívány és garni-

|  iurakat a legjobb minőségben.
A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve.
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Telefon 140. Telefon 140.
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d  !/?b>. ikiváló tisztelettel:

L e f k o v i i s  Z s ig m o n d , |
Városház-tér 12. ^

őzaíjadkézi fostményü képeket os külűuibüzö tükröket, va- jöjj' 
--------lamint az elsoroltakat gyári árban számítom.

N vomtatVányokat
csinos, ízléses és szakszerű kivitelben 5

készít

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

=  Nyíregyháza, Városház-épület. =  J

Eljegyzési kártyák, esküvői legüivók t

|  rem ek  k iv ite lb e n . % 
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NEM SZEGYEN a tisztaságról beszélni még akkor sem, ha a nőknek legintimebb toilett-titkairól van szó, 
mert a tisztaság egyik alapteltétele az egészségnek és számtalan betegséget elkerülhet
nek különösen a nők a rendszeres öblités (irrigáczió) által. Erre a célra a legcélszerűbb 
langyos vizet használni és ahhoz egy kevés Lysoformot önteni. A Lysoform sárgás szinü 
oldatokban szagtalan és fertőtlenitő hatással bir, vagyis minden káros bac llust meg- 

A  n r i /  semmisít. A Lysoform onnek° dacára á rta lm a tla n  úgy, hogy gyermek kezébe is bátran adható, 
y - f  I I  y  |  | r  1 ^ .  mert még akkor sem történik baj vele, ha véletlenül valaki tévedésből megissza. Ezért előnyben
■ jí0|1 mjn(jjg részesíteni a többi fertőtlenítő szerekkel szemben, mert azok (szublimát, lysol, cárból stb.}
igen mérgezők és már számtalan öngyilkosság és szerencsétlenség történt ezen mérgező szerekkel. A Lysoform kell, hogy minden házban 
készenlétben legyen ; ha valaki megvágja kezét és kimossa azt Lysoformmal, a fertőtlenítéssel elősegíti a gyógyulást, ha beteg van a 
háznál és fertötlenites szükséges, kéznél legyen a Lysoform. A tüdővószes köpetjét, a székletet, az izzadt lábat, a rossz szagu árnyék
széket, stb. Lysoformmal fertőtlenítsük és szagtalanítsuk. A Lysoform igen
olcsó és minden gyógytárban és drogériában használati utasítással kapható V T gal £2k I f i  jf ísy l sJ&’S'áa#’ I
eredeti üvegekben. Egy 100 grammos üveg (melyből 10 liter fertőtlenítő fo- ■■ v g j f  v U  V  v í v  iÜAAiSr**’*  fcq* g* J 
lyadékot készíthetünk) ára 80 fillér. ------------------- -------------■■■
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H offherr é s  Schrantz
gépgyár g

bizományi raktára

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

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

Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület.
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A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület 
folyó évi február hó 10-én d. e. 10 órakor saját helyiségében

évi rendes közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényesek ezennel meg- 
hivatnak.

Nyíregyháza, 1907. január 21.
Az ig a zg a tó s á g .

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés az 1906-ik íizletóvröl.
2. Az 1906-ik évi mérleg előterjesztése, annak 

megállapítása s kapcsolatosan a felügyelő-bizottság 
jelentése.

3. Határozat hozatal a tiszta jövedelem felett.
4. Az alapszabályok 37. §-a értelmében 2 igaz

gatósági tag választása.
5. A lemondás folytán megüresedett 1 igazga

tósági tagsági állás választás utján való betöltése.
6 . A folügyelö-bizottságba 1 tagnak választása.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg és 
jövedelem kimutatás az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt az Egye
sület helyiségében ki lesz téve.
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Ajánlja új V ik tória  sor- 
vető és legjobb m űtrágya- 
SZÓrÓ g ép e it váltó kere

kek nélkül,
répa, szeeskavágóit és gőz

cséplő gépeit.
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Az alapszabályok 24. §-a értelmében a közgyűlésen 
szavazati joggal csak azon részvényes bir, ki részvényeit 
a közgyűlést megelőző 45 nappal nevére Íratta és a köz
gyűlést megelőző köznap déli 12 órájáig az egyesület 
pénztáránál le nem járt szelvényeivel együtt letette.

S a já t  te r m é s ű  s ó s tó -s z ő lő te le p i k itű n ő

tá jbora i t
literes palackokban kimérve és házhoz szállítva ajánlja

termelő.
Megrendelhető Nyirfa-utea 3. szám alatt. 

T e le f o n  s z á m  135.

MODERN 
VÁROSI LAKÓHÁZAK =
VIDÉKI KASTÉLYOK stb. számára.

é p í t é s i  t e r v e k
P avlov it?  

K aroly
műépítésznél.

D e b re c z e n
Kossuth-utca 26.

I  s í r k ö v e k  I
( I A

I mindenféle alakban ér .lágyságban £
'legolcsóbb  árak®

mellett kaphatók:

•  FOBRBR ZSIGMOND FIAINÁL •
X Nyíregyházán. X
^  V á r m e g y e h ú z - u t c z a  5 -ö d ik  s z á m . a

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

| SOROMPÓ I
I sziVarka hüvely j
| legjobb hazai gyártmány j
I kizárólagos főraktára: J

i S tern  Ernáiméi Fia j
í utóda I
j nagy tőzsdéjében. í

Iskola-utca 8-ik sz.
alatt, a Nyirvidók b o lt- és n yo m d a 

helyisége
i á d  ó .

Ertekezhetni ugyanott.

p 7 P P  h n l d  k ö r ü li ^ ü tök
C Z t J r  ÍIU III Szabolesmegyé-

ben kibérlésre kerestetik. 
Instrukcióval vagy anélkül. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

O O O O O ^ O O O O O O O O O O O

Eladó házak.
1 . Tokaji-utca 9. Áll 8 szoba, istálló, 

kert és melléképületekből.
2. Kossuth- és Holló-utca sarok. ÁH 

2 lakosztály, 4 üzlethelyiség, nagy udvar.
3. Kállai-utca 11. sz. 11 szoba és 

melléképületek, nagy kerttel.
4. Bujtoson 7 hold gyümölcsös ás 

luezernás 3 darabban.
Bővebbet a kiadóhivatal Iskola-utca 3.

NYOMATOTT P1RINGER J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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