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SZABOLCS
(Telefonsz, az interurbán hálózatban : 132.) 

^ E L Ő F I Z E T É S I  Á R A :
évre S* korona. Kifjes szám 16 Ullér.

Megjelenik betenkint egyszer, szombaton.

Önálló törvényhatóság.
Irta: Sándor Mór.

Nyíregyháza város képviselő testületé 
a város önálló törvényhatósági joggal 
leendő felruházása ügyében, a kormány
hoz benyújtandó kérvény tervezetét elfo
gadta a héten tartott képviselőtestületi 
közgyűlésén.

Nem akartam dissonáns hangot ve
gyíteni. a kedvtelen, csendes hangulatá
nál fogva ünnepélyesnek is nevezhető 
tárgyalásba, és nem szóltam hozzá a kér
déshez. Szóvá akarom azonban tenni a 
kérvénvtervezet fejtegetéseit, különösen 
annak egyes fontos fejezeteit.

Tagadhatatlan, hogy a kérvényter- 
vezet. szépen van kidolgozva és ezért 
hatásra is számíthat, ha azonban jobban 
fontolóra vesszük a tervezetet, úgy talál
juk. hogy abban ügyesen van csoporto
sítva és kihasználva mindaz a mi a kér* 
▼énytámogatáshoz szükséges, azonban ép 
oly ügyesen van kihagyva abból az ami 
egyik-másik állítást megdöntené.

Az általános statisztikai adatokat figye
lembe nem véve, megpróbálom kimutatni, 
hogv nem egészen olyan rózsás a helyzet 
Nyíregyházán amint a tervezet azt feltün
teti és bármilyen szépen is festi az a

T Á R C A .

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 
Igaz ügyben elől járok,
Gonoszokra fittyet hányok. 
Áskálódnak bár ellenem,
Boszut forral sok ellenem.
Oh be jó, hogy magyar vagyok, 
Rágalmakra mit sem adok'
(Nyomdahiba következtében iimételten adjuk.)

POLITIKÁT LAP. (Telefonszám a városi forgalomban: 132.)

Kiadóhivatal: Iskola-utcza 3.
L a p u k  a kel- i s  ktllfsld miidea aagyakk városábai képviselve rae

jövőt, félig sem látszik a komoly figyelő
nek az olyannak.

Igaz, e tekintetben Meskó László 
városunk kiváló orsz. képviselője, tartóz
kodás nélkül meg is tette észrevételeit a 
közgyűlésen ; a kérvénytervezet egyes 
részleteivel azonban nem foglalkozott; én 
ezekkel kívánok foglalkozni.

A város kulturális intézményei fel
sorolásánál a tervezet különösen kiemeli, 
hogy a város külső határában tizennyolez 
elemi iskola áll fenn ; és azt kérdi, hogy 
melyik törvényhatósági joggal biró város 
tud enynyi tanyai iskolát felmutatni ?

Hát mit bizonyít az ?
Ugye azt, hogy azért tartatik fenn a 

város határában annyi elemi iskola, mert 
a lakosság nagy hányada nem a város
ban, de kint a tanyákon lakik, ezek pedig 
aligha igénylik az önálló törvényhatósá
got — Dicsekedve említi hogy a város 
12 0 0  koronát — hatszáz forintot ad sze
gény tanulók segélyezésére; hogy ez mi
lyen döntő érv az önálló törvényhatóság 
szükségessége mellett, igazán nem tudom.

A tervezet behatóan foglalkozik a 
város vagyoni visszon\aival és felemlíti, 
hogy a város földbirtOiva a vagyon-leltá- 
rában kát. holdanként 600 korona érték
kel szerepel, Igaz, hogy a mai viszonyok 
között ez nincs túlértékelve, de akkor nem

A kis Fen a özvegysége.
(Egy bűnügy.)

Irta: Pataky István.
Az ördög gondolta volna, hogy azok a 

bosnyákok, akik 1878. évben oly túlságos 
szívességgel togudtak bennünket s annyi fiatal 
katonánkat mindörökre ott marasztaltak az 
Unna és Diána közti földekben, alig pár óv 
múlva másféle szives fogadtatásra számítva, 
járják be országunk minden részét, legkevésbé 
jó. de annál drágább csecsebecséikkel, sőt 
sokan hosszú évekre meg is települnek s 
megkísérlik itt jobban boldogulni, mint ahogy 
hegyes tartományaikban tudtak.

Pedig most már igy van. Budapestet 
nem is számítva, alig van nevezetesebb helye 
nagy Magyarországnak, ahol valódi és nem 
valódi bosnyákok ne árulnák valódi és nem 
valódi bosnyák cikkeiket. S mi már csak 
azért is veszünk valamicskét azokból a bos
nyák cikkekből, nehogy idegenkedés, gyűlöl
ködéssel vádolhassanak bennünket és nehogy 
azt mondhassák, hogy sokan közülök ehen 
haltak a szép Magyarországon.

Nemes Korcsok Balázs uram, Jászberény 
város egyik legjobb módú polgára is ékként 
gondolkozott, mert mig a hagymaáruló Veress

értem, hogy mért van mégis hogy ez a 
pénzértékének csak 2 Vio %-ot jövedel
mez a városnak, és nem találom, hogy 
ezen jövedelmeztetést, — mint azt a ter
vezet teszi. — mintegy dicsekedve lehetne 
kiemelni.

Az ügyesen csoportosított, összeha
sonlító táblázatban azonban egy igen lé
nyeges dolgot nem találok: nevezetesen, 
én szerettem volna tájékozva lenni arról, 
hogy Nyíregyháza város bevétele és ki
adása hogyan viszonylik a táblázatban 
felsorolt városokéhoz. Erről a tervezetben 
sehol egy szó sem esik. Mig a város 
határának nagyságát többször kiemeli. 
Pedig ez a határ már nem lesz nagyobb ; 
adóztatni sem lehet jobban mint eddig; 
mert el sem bir nagyobb adót.

Hogy pedig nagyobb adóra szükség 
lesz, arra dl*. Prok Gyula a közgyűlésen 
elég őszintén rámutatott, daczára annak 
hogy a tervezet ezt nem helyezi kilátásba.

De nézzük az összehasonlító táblá
zatban felsorolt városokat. Arad határa 
19530 hold, Nyíregyházáé 46593 hold. 
tehát majdnem harrnadfélszer nagyobb. 
De Aradnak sokkal nagyobb az adózási 
képessége, összehasonlíthatatlanul nagyobb 
mert eltekintve roppant forgalmú magán 
kereskedelmétől és iparától e városnak 
nyilvános számadásra kötelezett vállala-

András 400 írtért kérte a város közvetlen- 
közeiében a Zagyva túlpartján lévő 2 hold 
földjét odaadta egy paprika termelő bosnyák- 
nak 220 írtért, mondván : hadd tudják meg, 
mily jó élet van Jászberényben.

Ilát bizony ott van is : mert a szép vá
ros minden rangú és rendű mulató hellyel 
jól el van látva, temérdek szórakozás kínál
kozik uton-utfólen, sőt a herényi óriási határ 
minden utjánál gondoskodva van arról is, 
hogy a jámbor utazó lehetőleg oly időközün- 
kint akadjon egy-egy jól ellátott csárdára, 
amidőn még a szomjúság miatt nem jutott 
eszébe káronkodni.

[de települtek le tehát 1893. óv őszén 
Syeka Mircsu vezetése alatt, Todorov Trifun, 
Pisztor Gergely, Doszkov Zseló, Lyeku Tosko, 
Angelov Iván és Jordanov Stanov.

S meg kell adni, hogy azt a két hold 
földet úgy is munkálták, ahogy még az nem 
volt; de viszont maga az árverező ellenfél, 
Veress András is beismerte, hogy ö sose tudta 
volna azt a földet olyan termékenységre kény
szeríteni s ha tudta volna, hogy az elhagyott 
Zagyva part földje ely Isten áldással van 
behintve, 1000 frt. bért is Ígért volna nemes 
Korcsek uramnak.

De bizony a bosnyákok dolgoztak ám; 
amidőn a jászberényi piacon a munkásokat

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
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fainak alap és tartalék tőkéi meghaladják 
millió koronát,, ezeknek kimúld- 

tott tiszta jövedelmük a m. évben ca 4 
milliót tett ki. a mi után 400.000 korona 
III-oszt. kereseti adót fizettek, már most, 
ha a pótadót e városban 50 %,-ra tesz- 
szük. magában ezen vállalatok 200000 
korona potadót fizetnek. Alig Nyíregyháza 
összes pótadó bevétele 167000 koronát 
tett ki a m. évben, beleértve a földadó 
után kivetett pótadót is.

A kis Baja városának ipara és ke
reskedelme jóval meghaladja Nyíregyhá
záét. már fekvésénél is képzelhető ez, 
jól lehet határa egy harmada városunké
nak. Debreczenról ne is beszéljünk, hisz 
köztudomású, hogy a legutóbbi időig pót
adót csak hírből ismerte, mint katona a 
kávét.

Győr határa egy hatodrésze a mien- 
kének. de gyárainak és intézeteinek alap 
és tartalék tőkéje 20  millió, ezeknek adó
köteles jövedelme ca 1 Va millió korona. 
Magán vállalataiban fekvő töke ezen szá
mokat megközelítik.

Hódmezö-Vásárhely lakossága kétszer 
annyi mint Nyíregyházáé. Határa, no ez 
meg három akkora.

Kassa felsómagyarország fővárosa, 
minden elképzelhető intézménynyel, év
ezredes múlttal és noha határa egyhar- 
mada a városunkénak fölöslegesnek tar
tom bizonyítani, hogy mennyivel fölöttünk 
áll e város minden tekintetben.

Nem folytatom az összehasonlításo
kat, de constatálhatjuk, hogy a melyik 
városnak a felsoroltak közül kisebb a ha
tára. és kevesebb a lakossága, annak ipara 
és kereskedelme nagyobb városunkénál, 
tehat több a bevétele pótadóban vagy 
pedig mivel ősidők óta szab. kir. városok, 
kénytelen kelletlen viselik az ezzel járó 
nagy terheket.

De nem rémképeket akarok festeni, 
hanem rámutatni kívánok arra, hogy ha 
a város vezetői helyes irányba fogják te

relni Nyíregyháza város fejlődését; el j 
fogjuk bírni a nagyobb kiadásokat igénylő I 
törvényhatósági város terheit is.

Ez az irány pedig nem lehet más, j 

mint az ipar és kereskedelem fejlesztése, I 
mely fejlesztés azonban ne jelszavakból 
álljon.

Panama a „Tiszavidéki Mező
gazdák Szövetkezete “ körül.

A múlt számunkban a címen leközölt 
cikkünkre a következő levelet vettük, kap
csolatosan a tagok névjegyzékével. Szívesen 
adunk helyet és teljes terjedelmében leközöl
jük úgy a levelet, mint a névsort.

Megjegyezzük, hogy ezen ügyre, jövő 
•zámunkban a legnagyobb részletességgel ló
gunk visszatérni, annál is inkább, mert le- 
közlött cikkünkre sem kellő felvilágosítást, 
sem pedig érdemleges bizonyítását annak, hogy 
cikkünk rósz információkon alapulna, mind ez 
ideig nem kaptunk.

Nagyságos
S ch lich ter G y u la  szerkesztő  ú rn a k

Nyíregyháza.
Kötelességünknek ismerjük azon szives 

fogadtatásért, melyben ügyvezető igazgatón
kat tegnap részesíteni kegyeskedett, köszö- 
netünket kifejezni és vonatkozással a b. lap
jának f. hó 26-iki számában megjelent es 
szövetkezetünkre vonatkozó cikkére, azt hisz- 
szük, hogy a már ügyvezetőnk által szemé
lyesen átnyújtott szövetkezetünk tagjainak 
névsora már magában is elegendő annak do
kumentálására, hogy szövetkezetünk mint 
mezögazdasagi értékesítő szövetkezet a lehető 
legreálisabb alapon nyugszik és rövid 1 és fél 
éves fennállása óta ténykedésével nem gán
csot, hanem elismerést érdemel.

A Nagyságod b. lapjában megjelent cikk
nek adatai tévesek, amennyiben mi sem Galí
ciából, sem Poroszlóról katonai szállításunk 
egész tartama óta egy szál szénát sem küld
tünk Nyíregyházára, ami széna részünkre oda 
érkezett, azt szövetkezetünk tátijaitól szerez
tük be.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a tói abnor- 
misságára és a folyton tartó közlekedési mi

zórikra való tekintettel éppenséggel nem 
mondható inkorrektségnek és a katonai kincs
tár sem tekinti azt annak, ha a szövetkeze
tünk tagjai által szállításra bejelentett széna 
mennyiségek egy csekély része nem érkezik 
be pontosan és mi ehelyett másoktól is ven
nénk szénát, ami azonban oly ritka eset, hogy 
ilyesmiért lehetetlen szövetkezetünket pana
mával vádolni.

Egyben idecsatoljuk szövetkezetünk alap
szabályait és kijelentjük Nagyságodnak, hogy 
készséggel engedünk bármikor betekintést 
teljes ügykörünkbe és ismerve Nagyságodnak 
igazságszeretetót biztosan számítunk rá, hogy 
a jelzett és szövetkezetünk tekintélyét mélyen 
sértő cikket b. lapjának legközelebbi számá
ban rektifikálni kegyeskedik.

Ezért előre is köszönetét mondva vagyunk
Debreczen 1907. január 31.

kitűnő tisztelettel
Tiszavidéki Mezőgazdák Szövetkezete

Defcrezcen
M a n d e l Jenő.

A  T is za v id é k i M e ző g a zd á k  Szövetkezetének tag ja i:  

N év es l a k h e ly  terület
,  holdakban

Dr. P. Ábrahám Dezső jogtan. Helyben 
Balogh István „ 350
Balogh Zsigmond . 70
Bay István „ 2400
Beck Henrik Vajda 2000
Bergel Dániel Puszta-Paliag 500
Dr. Berger Andor Helyben 500
Berger Mór „ 1000
Bieyer Mór Ujfehértó 3500
Csanak János Helyben 1000
Dalmi Barna , 200
Debreczeni Jenő Hegben 1000
Debreczen sz. kir. város Helyben 100000 
Ehrenfeld Mór Vértes 1200
p'isch Hermán Nyírbátor 3000
Fisch Jakab P.-Ladány 2000
Fisch Lajos Nagyiéta 1200
Fischer Pál Magymajor 
Fogthüy János H.-Szoboszló 300
Fodor Ferencz Kolozsvár 
Forrai Ernő Nádudvar 5000
Fráter Gyula Flelyben 40ü
Friod Ignácz Puszta-Bánháza 2100
Gara Alajos Ohát- Puszta-Kócs 4000
Gara Miklós Nyíregyháza HOO
Goróby Pál Helyben
Grausz Soma Oros 1500
Gomba Károly Rakamaz

szót osztották a gazdák s küldtek szét a föl- ! 
dekre, akkora már a bosnyákok egy csapatba 
ülve, a Zagyva partjánál reggeliztek a jókor 
kezdet munka után. Már akkor Bugebar Iván 
is közöttük volt, pedig minden reggel ő hordta 
a herényi piacra a sok kerti vetemónyt, el 
is adta, vissza is érkezett. Reggeli után együtt 
fog dolgozni a többivel.

Az is igaz aztán, hogy a jászkun mun
kások nem is tudtak vasárnaponkint annyit 
inni, enni a ,lehelkürta-ben, mint a bosnyá
kok. mert ezek, mig a nap fölkeltet észre 
nem vették, ki nem mozdultak a söntós mellől.

Együtt voltak mindig, jóbarátságban él
tek, sót Lyeku Mircsu egy fél óv alatt meg
tanult magyarul, úgy, hogy e nyelven már 
el nem lehetett volna adni.

Olyan jól ment a soruk, hogy a heti 
osztozkodást már terhesnek találták, tehát vá
lasztottak pónztárnokot és ellenőrt. A pénz- 
tárnok lett Lyeku Mircsu, mint legidősebb 
{30 éves volt) s az ellenőr Todaran Trifon. 
Ezek minden hót végén összeszámoltak, Aki
nek mi kellett kikapta, a többi közös benn
maradt. '

Rosszul mondtam, hogy Lyeku Mircsu 
volt a legidősebb köztük. Jordanov Stanov, 
aki Todarov Trifonnak apósa volt, legidősebb 
volt köztük, de ez mint 60 éves ember, ke
veset tudott köztük tenni s hogy mégis miért

adta fejét ilyen kirándulásra, majd később 
fog kitűnni.

Már két év óta éltek boldogan a bos- 
nyák kolónián a fentebb nevezett bosnyák 
atyafiak, midőn egy rémes eset szétszórta 
őket s ut nyílt Vorwss András uramnak újólag 
pályázni a Zagyva parti földekre.

Az 1895. okt. 4-én reggel ugyanis össze
vagdalva, holtan találták Todarov Trifont a 
Zagyva-parti bosnyák tanya istállójában. A lo
vak mellett minden héten más-más bosnyák 
hált, mig a többiek a szobában együtt. Ily 
heti foglalkozás közt támadta meg Trifont a 
gyilkos, aki a legalaposabban végezte mun
káját, mert legalább 20 baltacsapás volt az 
áldozaton, s nemcsak ruhája, de még ellen
őrzési könyve is teljesen szót volt vágva. 
Ez bizonyítja, hogy mily ádáz dühvei vé
gezte a gyilkos szörnyű tettét.

Trifon a jászol mellett feküdt s úgy lát
szik, észrevette az ólba belépő gyilkost, mert 
a gyilkosság ülő helyzetében lett elkövetve.

A jászberényi kir. járásbíróság vizsgáló- 
j bírája azonnal kiment a helyszínére s meg

kezdte a nyomozást, de a gyilkos személyére 
nézve semmi adatot sem tudott beszerezni. 
Az volt még a baj, hogy nem tudott idegen 
tolmácsot kapni, akit a bosnyákok kihallga- 

i tásánál alkalmazhatott volna. Szerencsére a

Lyeku Mircsu tudott magyarul, s a kihallga
tást ennek segódkezóse, tolmácsolása mellett 
végezhette.

Lyeku Mircsu, valamint általán a többi 
bosnyákok, egyhangúlag vallották, hogy az 
elhalt vig kedélyű, igen jó gyerek volt, akit 
ók mindannyian szerettek s nem is volt soha 
senkivel semmi baja, csakis a gyilkosság 
előtti napon Veress Andrással, ki bár vetély- 
társuk volt, többször jött ki hozzájuk h a g y m á t  
és paprikát venni, igy okt. 3-án is, amidőn 
a vételár felett Tarifonnai összeveszett s majd
nem verekedtek is.

A vizsgálóbíró felolvasta a jegyzőköny
veket s megmagyaráztatta Lyeku által s min
den bosnyák helyeslő fejbólint ássál kan\a- 
ritotta nevét a jegyzőkönyv alá. Csak Jor
danov Sztanor, aki a meggyilkolt apósa volt. 
mutogatott erősen Lyekura s mondott valamit 
a vizsgáló birónak.De Lyeku hűségesen letör- 
ditotta, hogy azt mondja az öreg, miszerint a 
Veres András nemcsak Tritonnal, hanem o 
vele (Lyekuval) is összeveszett. És ez iga*, 
tette hozzá Lyeku, mert ón ugyanakkor meg
mondtam Veres Andrásnak, hogy többe a 
tanyánkra ne jöjjön. Még az öreg Jordanov 
tovább is beszólt valamit s még valami akasz 
tófát is mutatott Lyekunak, amire Lyeku mo 
solyogva mondta, hogy az már a bíró* g 
dolga, hogy felakasszák-e Verest, vagy

^eV eJou  y u . ^)áV \ u^&otiságoV. CXe\e^ou y u -
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Griinfeld Sámu»I Helyben 
Gyémánt Sámuel P.-Ladány 
Hajdú Gyula Balkány 
Hajdú Imre Szakoly 
Harsányi Károly H.-Dorogh 
Hartí tein Sándor Helyben 
Hegedűs Ignácz Nyíregyháza 
Dr. Irinyi István Helyben 
Jablonczay Kálmán Puszta-Pallag 
Katidéi Farkas Peér 
Kanitzer Gyula Helyben 
Kaszanyitzky Andor Helyben 
Kata Lajos Helyben 
Kende Sándor Magy 
Kenyeres Károly Helyben 
Király Gyula gazd. tanácsos Helyben 
Király József Helyben 
Kiár Andor Nyíregyháza 
Klein Ignácz Helyben 
Klobusitzky Géza M.-Pályi 
Kovács Gyula Hajdú vm. alispánja Helyb. 
Kovács László Nagykálló 
tíiikei Kövesdy Imre Helyben 
Mandel Dezső Nyírbátor 
Mandel Gizella Helyben 
Mandel Jenő Helyben ügyv. igazgató 
Mandel József Nyírbátor 
Mandel Mór Nyir-Piricse 
Mandel Ödön Nyírbátor 
Kántorjánosi Mándy Géza Vállaj 
Mándy Samu B.-Szt.-Lőrincz 
Nagy Jakab Helyben 
Rickl Antal „
Rosenfeld Salamon P.-Ladány 
Rosinger Lajos és József Nagymajor 
íchsck Ede Karász 
Siiberstein Miklós Nyíregyháza 
Stark Izidor Nagyhort 
Stern Miksa Görögszállás 
Stern Sándor H.-Sámson 
Stein Zsigmond^Emöd 
Szóke Sándor Helyben 
Szunyoghy Sándor Helyben 
Tóbv József H.-Szoboszló 
Tóth Gyula Helyben 
G. Tóth János Il.-Szoboszló 
Ungvári Andor Helyben 
Ungvári József „
Weisz Ferencz Pazony 
Weszprómy Zoltán Hajdú vm. főispánja H 
Wohl Adolf H.-Dorogh 
Zichermann Jakab H.-Sámson 
A tagok összes gazdasági területe 217.320 hold.
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Megelégedettséggel registráljuk, hogy 
lapunk múlt számában fenti címen napvilágot 
látott közlemény, mely csakis az igazság ér
dekében íródott, mindenütt élénk viszhangot 
keltett. Többek között a fővárosi sajtónak 
egyik legtekintélyesebb orgánuma, a Pesti 
Hírlap, f. hó 1-én megjelent számában „Buda
pesti gabonatőzsde* cimü rovatában hosszú 
cikkben emlékezik meg ezen feltűnést keltő 
esetről, melynek folyamán a mi cikkünket a 
maga egészében átveszi, majd igy folytatja: 

.Ürömünkre szolgál ama körülmény hogy 
a katonai élelmezési osztály főnöke, ki ezen 
üzelmekről értesült, azonnal megtette a hiva
talos lépéseket. Hogy mindezen sötét üzelmek 
miként és hogy lehettek és észrevétlenül 
ennyi időn át folytathatók, az majd ki fog 
derülni a vizsgálat folyamán. Nagyon okos 
dolgot művelnének egyébként az összes vi
déki lapok, ha ahelyett, hogy a Polónyi-szen- 
zációt tárgyalnák inkább az ilyen visszaélé
sekre vetnének ügyet.

v»nen megégessék. Mind amellet is az öreg 
Jordanov nem irta alá a jegyzőkönyvet.

A vizsgálóbíró megkeresésére Nagy 
Sándor főkapitány még az nap elfogta Veress 
Andrást. Ruháját vérfoltokkal telve találták, 
valamint baltája is véres volt . .. Ez a gyilkos.

Veress András meg volt lepve, de me
lyik hagyma-áruló is ne lett volna meglepve, 
amikor Nagy Sándor hatalmas tenyerét a 
vállára teszi s hozzá még a fülébe dörgi : 
gyilkos vagy! gyere Veress a „veresbe". (A 
fogház ugyanis veresre volt festve).

Hiaba mondta, hogy azért veszett össze 
Tarifánnal, mert az előtte való nap megal
kudott hagymák árát a kiűzetésnél két kraj
cárral felemelte, s hogy a ruha és a balta 
pedig azért véres, mert három nappal ezelőtt 
sertést ölt le. Ki hiszi el az ilyen ügyetlen 
védekezést ? Veress András pedig nem tudott 
másként védekezni. ,Az asszonynak pedig 
miért hinnék el, hogy a kérdéses éjszakát 
együtt töltötte az urával, öt krajcár értékű 
hagymákat kötözve össze, hogy az árokszá- 
lási heti piacra vihessék ?! . . .

A bosnyák kalamá pedig feloszlott, min
denki megkapta a magáét, de mindenki ke- 
veselte, kivéve Lyeku Mircsut, aki hangoz
tatta, hogy hiszen még sok is jut egyre-egyre. 
Mind is hazament az I nna parti kis bosnyák 
városba, CvV Lyeku Mircsu utazott Buda
pestre, uj va.wt csinálni. Folyt. köv.

Válasz Asmadai Urnák.
N a g y sá g o s  S zerk esztő  u r  t

B ecses la p já b a n  A sm a d a i u r  ú jb ó l vo lt 
szives  engem lek icsin ye ln i és m egvádoln i. K ic s in y 
lésére nem  ta r ta n á m  érdem estiek v á la s z o ln i; de 
m ert a  v a d a i , hogy én a  z s id ó k a t p is zk á lta m  
vo ln a , m a g a m o n  s zá r a d n i nem  engedhetem , m él- 
tó zta ssék  m ellékelt vá la szo m n a k  becses la p já b a n  
h ely t a d n i.

K iv á ló  n agyrabecsü léssel vagyok  N a g y s á 
godn ak .

B a sh a lo m , 1 9 0 7 . ja n u á r  2 9 .

a lá za to s  szo lg á ja  
V i e z e r  J ó z s e f .

Nem szívesen teszem, de az igazság ér
dekében kénytelen vagyok Asmadai ur leg
utóbbi cikkét — hogy neki tetsző kifejezéssel 
szóljak — kissé .megtépázni.u

Asmadai ur tiltakozik az ollózás vádja 
ellen. Csak csekélyke .adatszerzését csele
kedett meg. Nincs ellene kifogásom, bár kon
statálnom kell, hogy néhány saját agyasziilte 
soron kivül betüröl-betüre kiirta az „Egyen
lőség" cikkét, a forrás megjelölése és idézőjel 
nélkül de m egh a ta lm azásbó l. Erről a meg
hatalmazásról nem tudtam s most, hogy szives 
volt felvilágosítani, szívesen elismerem, hogy 
nem ollózott, csak a más tollával a k a r t ékes
kedni. Hangsúlyozom, hogy csak a k a r t ; mert 
mint a múlt alkalommal kimutattam az a más 
tolla nagyon szennyes a rágalomtól, szennyes 
tollal pedig ékeskedni bajos dolog. Előttem 
teljesen mellékes, hogy Asmadai ur, vagy 
Fleischmann Andor ur irta-e azt a bizonyos 
nagyhangú cikket, fő az, hogy bizonyítékok
kal igazoltam minden adatának valótlanságát. 
Csodálatos, hogy Asmadai urnák épen ezen 
bizonyítékokra semmi szava nincs, hanem e 
helyett újból megrágalmaz. Újból azzal vádol, 
hogy „megrugdaltam, piszkitottam a zsidókai* 
s „megtettem a zsidókat rozsdás, szemetes 
lapátnak." Hogy ne n a iva n , la p o sa n  es érte l
m etlenü l írjak, hanem kom olyan , a la p o sa n  es 
érthetően , röviden kijelentem, hogy Asmadai 
ur ezen vádja h azu g  vad. Toliam hegyére 
vettem az Isten, király, haza — o három leg
szentebb ellen ágaskodó szociáldemokrata 
vezéreket a Mozőfieket és Izrael Jakabokat, 
de nem a zs id ó k a t. Igaz lesz Asmadai ur vádja 
akkor, ha be tudja bizonyítani, hogy Mezői! 
és Izrael Jakab =  (vagyis egy) a zsidósággal. 
De ezt bebizonyítani nem tudja, (s ha csak 
meg is kisérlené, nagyon rossz szolgálatot 
tenne a zsidóságnak) — hiszen Mezőfi urat 
— ha nem tévesztem össze más valamelyik 
disz szociáldemokrata vezérrel — maga a 
zsidó hitközség is kiakolbólitotta. S azt a 
Mezőfit érdemesnek találja Asmadai ur a hivő, 
vallásos ós tisztességes zsidókkal azonosítani,

a ki „Hittan* cimü röpiratában — csak hogy 
célját érhesse a keresztény munkásnép között
— Jézus Krisztusról, dicshimnuszokat zeng? 
Hihetetlenül hangzik? íme pár idézet: ,Mi 
veit más Jézus Krisztus halála, mint útmu
tatás az igazaknak, hogyan kell vért hullatni, 
hogyan kell meghalni az ig a z s á g é r t? ! Jézus 
Krisztus vérével váltotta meg a világot. Mi 
pedig, kik nagy szellemétől oly távol állunk
— habozunk, hogy vérünkkel a világ meg
váltás dicső munkáját folytassuk ?" (De meny
nyire habozik Mezőfi ur ! Mikor az általa fel- 
bujtogatottak közt karhatalommal kell rendet 
csinálni, a vezér ur inai el legelőször !!) .Jé
zus Krisztus odahagyta apját, anyját s ment 
nyomorogva hirdetni az igét. (Mezői! ur is 
nyomorogva ment s ma már nagyságos ur 
a becsapott nyomorgók filléreiből, mert ő a 
„nyomor vámszedöje.*) Egy világ gunyja és 
megvetése útjában egy pillanatra fel nem 
tartóztatták." „Jézus Krisztus együtt járt a 
vámosokkal, a bűnösökkel. Felkereste őket 
lakásaikban és hirdette nekik is az ig azságo t 
a  világosságot.*  „Jézus Krisztus tu d ta , mi sors 
vár rá, tudta, hogy a keresztfán kínos halál, 
a csőcselék röheje, gunyja lesz a véejutalma 
ós nem riadt vissza. Meghalt s életének ut- 
jával, halálának módjával példát adott, mert 
hitet tett, mert erősséget nyújtott." (Hittan
II. füzet. 48, 49, 50, lapokon.)

Nos, Asmadai ur, zsidó az a Mezőt! ur, 
a ki igy ir ? Vagy nem meggyőződésből, ha
nem azért ir igy, mert a  cél szen te s íti a z  e sz
k ö zö k e t? Annál gyalázatosabb eljárás. Megér
demlik az ilyen Mezöfiek, — mert nem egyedül 
áll, — hogy értük tisztességes, vallását meg
győződéssel valló zsidó kitegye magát?!

Nagyon rosszul teszi Asmadai ur, hogy 
ilyen alakokkal a zsidóságot azonosítja, ilyen 
alakok védelmére egy kis puskaporért szalad 
az „Egyenlőség* „öreg ágyui“-hoz s aztán
— kölcsönkért sütnivalójáva! önmagát lövi 
meg.

Viezer József.

Satnya újoncok.
A militarizmus bajban van. A sorozások 

nem járnak kedvező eredménynyel. Az em
beranyag, amelyet katonai ruhába bujtatnak, 
nem igen használható és nem üti meg az 
eddig megszokott mértéket.

Hasonló szomorú tapasztalatra jutottak 
már evekkel ezelőtt. S hogy a kedvezőtlen 
eredmény no redukálja az ujonclétszámot, 
kimondta a hadvezetösóg, hogy az is „taug- 
lich", aki az eddigi átlagos testmagasságot 
el nem érte, de az is, akinek mellkasa oly 
szűk, hogy az egészséges lélek csak ideig- 
óráig jár beléje hálni.

Az utóbbi évben tett tapasztalatok újabb 
szigorító lépésre bírták a hadvezetöséget. Ki
mondták rövidesen, hogy a rövidlátókat, na
gyot hallókat, a nyomorék kezüeket, de jóp 
ujnakat is besorozzák, mert nincs kellő újonc 
széles e hazában.

A hadvezetösóg tehát megelégszik silá
nyabb emberanyaggal, hogy a régi és a még 
felemelendő ujonclétszámból egy szál emberke 
se hiányozzék.

Akik a hazai emberanyag eísatuyulását
e.s pusztulását ügyelőmmel kísérték, már ré
gen tudják, hogy a hadvezetősóguek szeré
nyebb követelésekkel kell fellépnie, mert 
különben a régi ujjonclétszám sem kerülhetne 
meg a sor alá kerülő fiatalságból. S igy nem 
keltettek meglepetést az újabb keletű szigo
rító intézkedések.

Sajnos tény tehát az, hogy a katonának 
termett magyar nép soraiból nem válogat
hatnak kellő számú szép szálú legényeket az 
osztrák ármádiának. Ezen örülnek talán a 
magyar soviniszták, de a jó hazafiak elszo
morítódnak ezeken a szomorú tényeken.

S mi az oka ezon elszomorító állapotnak ?

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. influenza
etten vzámfbám  tanár éu arra* állat naponta »**«*▼•-

r .  H o t
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Semmi más, mint az áldatlan gazdasági 
viszonyok, amalyek hazánkban óvok ural
kodnak.

Első és legvógzetesebb következménye 
a rósz gazdasági viszonyoknak, hogy a keze 
munkájából élő népnek nincs kenyérke
resete, amely neki a megélhetést biztosítaná.
A nép javarésze, ragaszkodik a hazai röghex, 
türelmesen várta a jobb időket és megvonta, 
mert meg kellett vonnia, a falatot a szájától. 
Hogy mennyire sínylette meg e rósz táplál
kozást a fiatalság, mutatják a honvédelmi 
szempontból fontos statisztikai adatok. A nép 
másik része azonban fogta a vándorbotot é» 
ment-mendególt, mig kenyérkeresethez jutott. 
Még a tengeren túlra is átvitorlázott, csak
hogy legyen betevő falatja.

Mindenkópen fogyott a hadköteles fia
talság száma. S evvel a ténynyel számolnia 
kellett a hadvezetőségnek, mert különben 
hiában hordoznák szerte-szójjel az országban 
a véres kardot, ha édes hazánk — Isten 
mentsen meg tőle — veszélyben forogna. 
Nem volna elég kardforgató ember a harcias 
magyar nemzet soraiban.

Nem csoda tehát, hogy a hadvezetösóg 
a'besorozandókkal szemben szerényebb köve
teléseket lámaszt.

Segít magán, ahogy tud, mert nincs í 
módjában az eredendő okokat elhárítani.

S kinek áll módjóban a bajokon, a ke
nyérkereset hiányzó, a rósz táplálkozási vi
szonyokra, aki nem elégítő közegészségügyi 
szolgálaton és a sok más a nép elsatnyulá- 
sára vezető bajokon segíteni ?

Senki máinak mint a magyar nemzeti 
kormánynak.

Az előfizetések mielőbbi meg
újítását tisztelettel kérjük. Az árak 
címlapunkon olvashatók.

H ÍR E K .
Meskó László államtitkár.

A legószintóbb öröm tölti el szivünket, 
mikor olvasóinknak ez úttal hirt adhatunk 
arról, hogy az igazságügyminiszteri tárca 
körül felmerült válság megoldásából Günther 
Antal uj igazságügyi miniszter mellett Meskó 
László államtitkársága valóra vált.

Nyíregyháza városa elsősorban, nem
különben egész Szabolcsvármegye és a ma
gyar nemzet örömmel üdvözölheti a válságnak 
ily módon történt megoldását.

Régóta tudjuk, hogy Mezkó László egyé
nisége sokkal magasabb hivatottságu, hatal
masabb, semhogy munkaképességét eddigi 
működése kimeríthette volna. Most hogy az 
ő kiváló tehetségét és érdemeit megillető 
magas polcra emelkedett, háromszoros okunk 
van az örömre. Először, mert látjuk, hogy 
az uj aerában igazán méltóknak homlokára 
jut babér, másodszor mert méltán fűzzük a 
legvórmesebb hazafiul reményeket az uj 
igazságügyi államtitkár jövendő működéséhez 
és harmadszor, mert büszkén és joggal mond
hatjuk, hogy Ö a miénk.

Képviseleti gyűlés volt a múlt kedden, 
mely közgyűlés tárgysorozatának egyik leg
kiválóbb tárgya az önálló törvényhatósági 
jog megszerzésének kérdése volt. A város 
jövőjére nagyban kiható ügyet, élénk érdek
lődéssel tárgyalták. Hozzászóltak Somogyi 
Gyula, dr. Meskó László, dr. Prok Gyula és 
mások s végül elhatározták, hogy a törvény 
hatósági jog megszerzése iránt kérelmeznek 
a minisztériumnál. Különben eme nagyfon- 
tosságu ügygyei lapunk más helyén beha
tóbban foglalkozzunk. Elhatározták, hogy a 
városi gyámpénztár által adható kölcsön 
összeget 20000 koronára emelik.

A nyíregyházi építő iparosok a Budapes
ten tartott kongressus alkalmával elfogadott 
szabályok alapján a szervezet Nyíregyházán 
60 taggal megalakult. Megválasztattak, elnökké 
Pisser János alelnökök Engel Adolf és Kéry 
József, pónztárnok Gyesko Sámuel, jegyző 
Adorján János és 10 végrehajtó bizottságot 
is alakítottak.

Halálozás. Weinberger Mór törvényha
tósági bizottsági tag, helybeli tekintélyes 
földbirtokos Weinberger Arthur édes atyja 
63 éves korában Bákaligeton eihalt.

.Nyíregyházi Társadalmi Kör". F. hó 3-án 
vasár »p délután 3 órakor a .Korona* szálló 
kistermében (emelet) tartja alakuló gyűlé
sét a .Nyíregyházi Társadalmi Kör." Hogy 
ez egyletnek losz-e létjogosultsága, hogy van-e 
erre szükség Nyíregyházán, hogy mi a célja, 
törekvése, hogy kik lehetnek tagjai mind o 
kérdéseket kellően illusztrálja az elfogadásra 
ajánlandó alapszabályok itt következő néhány 
szakasza. 2. §. „ A kör célja : Nyíregyháza vá
ros intelligensebb elemei között a szellemi 
életnek, irodalom és társadalom-tudományok
nak minél magasabb nívóra leendő emelése, 
az ezen, valamint a szópmüvészet egyes ágain 
való továbbképzés, mindeneseire pedig a tár- 
salkodás, a közvetlenebb érintkezés előmoz
dítása.* 3. §. ,A cél eléréséhez vezető esz
közök : a )  a kör helyisége, mely kizárólag a 
kör céljainak szánva, alkalmul szolgál a tagok 
összejövetelére, társalkodásra, érintkezésre, 
mindennemű nyerészkedő játék kizárásával; 
b j könyvtár, folyóiratok, hírlapok a tagok 
használatára; c) a szépirodalom és társadalom 
tudomány minden ágába vágó felolvasások 
rendezése; d) megfelelő számú tag mellett 
tovább képző curzusok fentartása ; e) külön
böző irányú müvekre pályadijak kitűzése.*
5. §. .Rendes tag lehet minden intelligensebb, 
18 életévét meghaladott, tiszta jellemű egyén, 
vallásra és nemre való tekintet nélkül.* 12.
§. .Rendes tagok: a kör rendes tagjait ké
pező családfők szükebb családi körébe tartozó 
a társalkodásra már megfelelő szellemi ké
pességgel biró nők 18 éven aluliak is alkotják 
a rendkívüli tagokat, kik tagsági dijat nem 
fizetnek és szavazati joguk nincs. Egyebekben 
ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik 
őket, mint a rendes tagokat. (Óvatosságból 
kiemeltetik, miszerint a szükebb családi körbe 
tartozó férfiak rendkívüli tagok nem lehet
nek.* — Mindazok, kik a fentiekben körülirt 
körnek tagjai óhajtanak lenni és feledékeny- 
ségból vagy elnézésből külön meghívót nem 
kaptak, ezúton hivatnak meg az előkészítő 
bizottság által az alakuló gyűlésre.

A korcsolyázó egylet elnöksége felkéri a 
korcsolya pályát látogató közönséget, hogy 
az enyhébb idő beáltával a korcsolya pályát 
lehetőleg d. u. 3 órától látogassa.

A Kereskedő ifjak egylete szokásos bál
ját e hó 16-án rendezzi a Korona szálló 
dísztermében. Az előjelekből Ítélve a bál igen , 
fényesnek ígérkezik. Mint halljuk, a rende- ! 
zósógnek sikerült több előkelő úrnőt meg
nyerni a bál vódnöknöinek és ez már maga \ 
is egy biztató előjel a bál sikerére. A meg- ; 
hívók a napokban mennek szét. Ha tévedés- ! 
bői nem kapna valaki meghívót, úgy erre való 

1 igényes jelentse be a bál rendezőségénél.
A gazdaszövetség vasárnap gyűlést tar- 

! tott. Ezen alkalomból rámutattunk azon gyö- 
i uyörü feladatra, amely a népes gazdaszövet

ségre vár. Nyíregyháza város lakossága tul- 
nyomólag földművelő, és a tanyákon lakik. 
A külhatárban való szétszórtság mellett sem 
társadalmi, sem gazdasági tekintetben nem 
eléggé erős az egymás közötti érintkezés 
hiányos az érdekközösség érzete. A gazda
szövetség van hivatva ezen segíteni. Bízunk 
benne, hogy Kiár Sándor elnök, Paulusz Már
ton és Henzsel Andráz alelnökök, Marföldi 
István pónztárnok, Tomasószky Mihály könyv
tárnok vezetése alatt az egyesület fokozott

mértékben indul fejlődésnek, és a gazdák 
érdekeinek szószólója lesz. Adja Isten, hogy 
úgy legyen!

Vasúti szerencsétlenségek. A hetekóta 
tartó rendkívüli időjárás többféle szerencsét
lenséget okozott. A Nyiregyházavidéki Kis
vasutak egyik tehervonatát a Jalapárra ve
zető vágányon érte baleset. A motorvezetö 
nagy zökkenéseket észlelt és vószjolóre a 
vonat megállott. A leszálló személyzet arról 
győződött meg, hogy egy országuttal való 
keresztezésnél a síneken 5 cm. magas jég 
képződött, melyet a motor összetörni nem- 
tudott, hanem a sínekről letérve azok mellett 
folytatta az útját. A máv. Nyíregyházáról 
indított egyik tehervonatának Debrecen köze
lében 5 kocsija összetörött. A tönkre ment 
áruk között sok volt a nyíregyházi szárma
zású is, minek következtében a helybeli fel
adók kártérítési keresettel lépnek fel. Más 
nap Ujfehértó közelében siklott ki egy teher
vonat és e miatt a személyvonat 2 óráig 
vesztegelt egy helyen.

Az igazságügyminiszter Gábriel Bertalan 
nyírbátori járásbirósági aljegyzőt, ugyanoda 
jegyzővé kinevezte.

Választás. A polgári olvasó-egylet va
sárnap délután tartott gyűlésen a tagok Bogár 
Lajost elnökké, Lipták Dánielt aleinökkó, 
Barzó Mihályt igazgatóvá, Oberiánder Zsig- 
mondot pónztárnokká, Fazekas Jánost titkárrá 
Stoffan Lajost pedig gazdává választották.

Színház. Zilahy Gyula ismét felkeres ben
nünket. Megvagyunk győződve, hogy a kö
zönség Zilahyval és Zilahy a közönséggel 
egyaránt meg lesz elégedve. Hétfőn febr. 
4-ón „A Tolvaj“-t adják, Bernstein szenzációs 
színmüvét, a mely nemcsak izgalmas cselek
ményénél fogva, de már szerkezetét tekintve 
is egyike a legérdekesebb színpadi termé
keknek. Kedden 5-ón Szigeti József, legpom
pásabb vigjátóka : A „Falusiak* kerül színre, 
melyben különösen Züahy igazgatónak van 
hálás szerepe. Szerdán, 6-án : .Lucifer* dráma. 
A budapesti nemzeti színház nagy sikert ara
tott újdonsága és Csütörtökön 7-en : A „Csöp- 
sóg,* Dr. Fényes Samu rendkívül hatásos 
énekes vigjáteka. A négy előadás között van 
tehát két legújabb és legnagyobb sikert ara
tott újdonság. Mind a négy előadásban az 
összes szerepek a társulat elsőrendű tagjai 
között vaunak kiosztva. Jegyek szombat dél
utántól kezdve kaphatók Jakobovits Fanny 
dohány tőzsdéjében.

Emlékeztető. Az iparosok, múlt számunkban 
jelzett Öregek Bál-ját ma este tariják meg.

Tudomásul. .Hangok a Szivekhez* czi- 
men hirdetett beszódgyüjtemónyem személyi 
okok és technikai akadályok miatt csak 
folyó óv márczius havában fog megjelenni, 
mit ez utón hozok nagyszámú előfizetőim be
cses tudomására. Dr. Silberfeld J ikah.

A Kisvárdai Kaszinó Egyesület 1907. évi 
február hó 9-ón a nagyvendeglö nagytermé
ben thea-estólyt rendez. Belépődíjak : Sze- 
mólyjegy 3 kor. Családjegy 7 kor. Kezdete 
este 8 órakor. A hölgyek kéretnek egyszerű 
öltözetben megjelenni.

Tüzek. A Körte-utca 20. szám alatt ki- 
gyuladt kéménytől a nádas ház is lobot ve
tett, és csakis a tűzoltóság gyors kivonulá
sának tudható be, hogy komolyabb baj nem 
származott. Nem keressük, hogy az építke
zési rendszerben, vagy a kéményseprők köz
ismert hanyagságában rejlik a baj oka, mert 
mindkét esetben a rendőrségen a sor, hogy 
a szabályrendeletek megváltoztatásával és 
rendelkezések betartatásával a lakosság feje 
felett lebegő állandó veszedelmet elhárítsa. 
Azt mondják, hogy az említett tűzesetnél a 
kerületi kéményseprőért érte küldtek, de ő 
azt mondta, bánja is ö hagy égjen. Ennek 
azonban hitelt nem adnnk, mert a hatóságról 
feltételezzük, hogy olyan embert közszolgá
latban meg nem tűrne. Kómónytüz volt » 
városházán, a megyeházán, a polgári olvasó-

Farsangi te báli idényre ajánlja legdivatosabb batisztokat. selyem 

szöveteket, gazé és legújabb esteli ruháknak való 
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egyletben is. A Károlyi-téren lakók pedig azt 
közük, hogy napokon át nem tudnak a ké
ményseprő hanyagsága miatt fűteni.

Forrongó hitközség. Pócspetriben múlt ' 
január hó 18, majd 22 ón is, az állásáról — 
itt meg nem nevezhető okok miatt — egy- 
házhatóságilag elmozdított helyettes kántor- 
tanitó mellett lázadással határos tüntetést 
rendeztek ennek kebelharátai. Sajnos, hogy 
a mozgalom ólén épen a községi biró szere
pel, kf most is fegyelmi alatt áll — iskolai 
"gyek körül tanúsított hanyagsága miatt és 
még sajnosabb az, hogy a kivezényelt csend- 
örsinek a biró az irtózatosan hideg időben 
nemcsak fütött szállást nem adott, de még 
annyi helyet sem, hová leülhettek volna. Úgy 
tudjuk, hogy a biró e farsangi mulatozásához 
szava lesz a büntető bíróság s a közigazga
tási hatóságoknak is,

Kossuth Ferenc gróf Edeishein Gyulához.
Országos Gyermekvédő Liga által még a 

nyár folvamán forgalomba hozott jótékony
sági bélvegekre vonatkozólag a kereskedelmi 
minisztérium értesítette gróf. Edels'neim Gyula 
Lipót grófot, hogy e bélyegek ezentúl Ausz
triába, Bosznia-Hercegovinába és Svájcba 
küldendő postaküldeményekre is felragaszt
hatok. A jótékonysági bélyegek, melyeknek 
célja az, hogy mindenkinek módjában legyen 
méí filléres adományokkal is elősegíteni a 
gyermekvédelem nemes eszméjének megva
lósítását, már városunkban is kaphatók.

Szibériai kép. Folyton havaz. A földet 
immár olyan vastag hóréteg fedi, hogy ko
molyan lehet tartani a korai vetés kipállá- 
sától. Tartani lehet árvíztől. Az elmúlt hideg 
napok alatt, tömérdek ember keze, lába el
fagyott. Nálunk is megtörtént, hogy az isko
lából hiza igyekvő Búr András nevű fiúcska 
összeesett, megdermett s csak órákon keresz
tül t irtott kezelés után tudták életre kelteni. 
Ez a szibériai élet annál elviselhetlenebb, 
mert fát, szenet méregdrágán sem lehet kellő 
mennyi-égben szerezni. A Mávnál az egyes 
mozdonyok a hó miatt egynegyed teherrel 
indulnak és a rendes szónmenyisógnek a két- i 
szere-e fogyasztják. Vármegyénkben is lehet j 
már érezni a Máv, vonalain a szónhiány fönn- j 
forgását. A kisvasút vonaláuak szabaddá tó- j 
télén Kriston üzletvezető személyes felügye- ! 
Jete alatt éjjel-nappal dolgoznak, de kielégítő 
eredményt felmutatni nemtudnak. A szokat
lant ; így havazásnak van azonban jóoldala 
is. A Nyíren nagyon elszaporodott lótolvajlás- 
naL egyszerre véget vetett, mert a rossz uta
kon g, éjjel nem lehet a megyei hatóságok 
körzetéből kijutni.

Meyhosszabitás. A belügyminiszter érte
sítette alispánunkat, hogy azon községi al- 
ka‘inazoitak akik anyakönyvvezető helyettesi 
állási töltenek be, jóllehet csak jegyzők által 
vannak alkalmazva megbízatásuk az A. M. T. 
26. §-a értelmében továbbra is fennáll. Azon 
alkalmazottak pedig, akik nem anyakönyv- 
vezetó helyettesek de legalább egy óv óta 
alkalmazottak, az államsegélyt jövő óv ele 
jóig húzzák. A többiek járandósága, julius 
elsejével fog beszüntettetni.

Korlátozás. Alispánunk a jövőben a há
zasságkötésének kihirdetése alól csakis nyo
mós indokok alapján ad felmentést. Tapasz
tatta ugyanis, hogy a felmentés kérése szo
kássá vált és egyes helyeken csupán azért 
vették igénybe, hogy ne a sablonos formák 
között történjék meg a házasság kötés.

Vizmizéria. Nyirogyháza'város közönség® 
állandóan panaszkodik a közatakra. Egyik 
előfizetőnk közli velünk, hogy a Dessewffy 
68 Károlyi terek viz nélkül vannak, mert a 
közkutak befagyás vagy más okokból vizet 
nem adnak. A cselédek túlnyomó része fel
mondott, mert a Szarvas-utca végére ivóvízért 
járni nem akarnak. Egy másik előfizetőnk 
pedig azt közli, hogy a Pazonyi utcán levő
2-ik közkút karja el volt törve és az emberek 
csakis úgy tudtak vizet huzni, ha hazulról 
8sty rudat vittek és a csonka karhoz hozzá 
kötözték. A helyzet tűrhetetlen, rajta csak 
ugy lehet segíteni, ha a rendőrség a közku- 
takat állandóan ellenőrzi és hibák ószlelésó- 
n°! a város gépészét azonnal értesíti.

Pályázat, özv. Hass Mórnó által közép
iskolai tanulók segélyezésére tett alapítvány
kamataira vonatkozó kérvények az izr. hit
községhez f. hó 28-ig adhatók be.
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Névmagyarosítás. Hernig András, nyír
bátori illetőségű kereskedő, valamint Kálmán 
és András nevű gyermekei vezetéknevüket, 
Bátori-ra magyarosították.

A tanítók helyzete. A „Nemzeti Nópneve- 
lés szerkesztősége beküldte lapunknak Szabó 
József azon cikkét, amelyben a tanítókat tö
mörülésre és a fizetés rendezésért való har- 
colatra szólítja fel. A terjedelmes munka ösz- 
szehasonlitáskónt kimutatja hogy a vasútnál 
az altiszti gyakornokok, vagy szolgák a IV. 
fizetési osztályba évi 1040 korona alfizetós- 
sel neveztetnek ki, többel, mint Appor yi ter
vezete szerint az állami, felekezeti és községi 
tanítók legnagyobb része. Három óv után 
az altiszti gyakornok a III. altiszti fizetés, 
osztály 3. fokozatába jön 1200 koronával 
tehát utoléri valamennyi állami, községi és 
felekezeti tanítót, kinek kevés 3—5 évi szol
gálata vau. 5 évnél az állami tanítót elhagy
ják a vasúti altisztet a 7-ik évig, a feleke
zeti tanítóknak azonban csak egy része az 
első osztályban levők érik el a vasúti altiszt 
fizetését. A 10-ik évnél utol érik a tanítók 
a vasúti altiszteket, de ez már egy óv múlva 
1600 koronába lép és el hagyja a felekezeti 
tanítókat, kik a II és a 111. osztályba tartoz
nak. A vasúti altisztnek a 16-ik évben 1800 
korona a fizetése, mig a felekezeti tanítóknak 
1500, 1600 és 1700 és ettől kezdve egy fe
lekezeti és egy községi tanító Apponyi terve
zete szerint nem éri el a vasúti altisztek fize
tését. mig az állami tanítóké versenyt tart.

A sárospataki állami tanítóképző-intézet
1907. febr. 2-án a tanítóképző-intézet termei
ben a „Kirándulási és zene-alap* javára hang
versennyel egybekötött táncestólyt rendez. 
Ugy a szereplők, mint a rendezőség tagjai 
között sok szabolcsi származású vau. Az es
tély iránt megyénkben is általános az érdek
lődés. Belépti dij: személy-jegy 2 korpna, 
család-jegy (három személy) 5 korona. Éte
lekről és italokról gondoskodva van. Felül- 
fizetósek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kovács Dezső tanár, ejnök. 
Diviaczky Rezső tanár, rendező. Róvay Ódon 
tanár, rendező. Nagy László ifj. elnök. Engel- 
berth Rudolf alelnök. Takács László jegyző. 
Krafcsik Zoltán alelnök. Szabó Sándor pénz- 
tárnok. Farkas József ellenőr. Dulka József 
háznagy. Kastély Gyula ellenőr. Rendezőség : 
Achs Izidor, Batta Gáspár, Beck Pál, Bene 
István, Bodnár János, Borsi Barna, Délczog 
Sándor, Dóczi Imre, Dudics Ferenc, Füsti M. 
László, Gyarmati Lajos, Hagymássy Béla, 
Haraszi Miklós, Jónás Ferenc, Kiss Dezső, 
Kovács Béla, László István, Lehoczky Béla, 
Litkev Péter, Lovász Bertalan. Molnár Sándor, 
Nagy Dezső, Novák Ferenc, Nuszer Lajos, 
Nyitray György, Palcsó Dezső, Sarkadi N. 
Mihály, Scliáder Ede, Schiffmann Miron, Seres 
Pál, Sloszárik Gyula, Szkubik György, Thu- 
róczy Miklós, Veres Károly. Műsor: 1. Pró
féta-induló. Irta: Mayerbeer G. Előadja az ifj. 
zenekar. 2. Norvég dalok. Irta : Grieg E. Elő
adja az ifj. énekkar. 3. Felolvasás. Tartja: 
Veres Ferenc tanár. 4. Hunyady László opera
nyitány. Irta: Erkel F. Koncert-harmoniumon 
eíóadja Kovács Dezső tanár. 5. Kovácsok az 
erdőben. írták: Michaelis és Mayerbeer. Elő
adja az ifj. zenekar. 6. Találkán. (Monolog.) 
Irta: Vári Dezső. Előadja Nyitray György 
II. o. tan. 7. Rege a csodaszarvasról. Szövegét 
irta Arany J. zenéjét Sztojanovich J. Előadja 
az ifj. énekkar zenekisórettel.

Forgalmi korlátozás. A Máv. igazgatósága 
elrendelte, hogy vasúti állomásunk a Bpest- 
Tövis, Budapest-Szolnok, Bpest-Hatvan-Rutlca, 
Hatvan-Miskolcz-S.-a.-ujhely, Miskolcz-Kassa, 
Budapest-Zsolna közötti vasúti vonalak men
tén tekvő helyekre árukat ne vegyenek fel.

Talált pénz. Városunk rendőrkapitányá- 
I nál, különböző helyeken talált ós kisebb-na- 

gyobb összegű pénz van letéve, amelyek 
kellő igazolás után átvehetők.

Holyes intézkedés. Nyíregyháza város 
rendői főkapitánya utasította allantasait, hogy 
a vermekbe hordott jégnek kifogástalan hely
ről való származását ellenőrizzék. Amilyen 
helytelr i volna, a lakosságot kizárólag a 
mesterséges jóggyár termókire szorítani, ép
pen ugy nem lehet megengedni a jégnek 
tetszés szerinti helyről való szedését. Váro
sunk környékén sok a pocsolya melynek 
pár araszos vize, olcsó, de tisztátalan je- 

! get ad.
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A ksrssksdelmi miniszter a minimális út
adók kivetéséről. Kossuth Ferenc kereskede
lem ügyi miniszter körrendeletét intézett a 
törvény hatóságokhoz az útadók minimális 
tétele kivetéséről. A körrendeletben felhívja 
a törvényhatóságot, tekintettel arra, hogy 
ugyanazon törvényhatóság területén, tehát 
ugyanazon utadó-köleles egyón egyrészt ke
resetadója után minimálista, másrészről többi 
egyenes adója alapján százalókszerint fizető 
nem lehet az illető adókötelezetre a közigaz
gatásilag előirt külömböző egyenes adók ös
szege alapján vetendő k i: a minimális, vagy 
pedig a százalókszerinti útadó kivetésénél 
ezen kétszeres megadóztatás mellőzésére is 
kiválló figyelemmel legyen ós a kivetés 
előmunkálatait teljesítő községi jegyzőket is 
oly irányba utasítsa. Amennyiben pedig mé
gis előfordulna a kétszeres kivetés esete 
az ily téves kivetés hivatalból való kiigazí
tása iránt saját hatáskörében intézkedjék.

Az ebadó hátralékban levőket figyelmez
teti a hatóság, hogy tartozásaikat mielőbb 
tizes sók be, mert ellen esetben végrehajtás 
utján fog az tőlük bevóteleztetni.

A jószomszédság következménye. Penics 
András 68 éves kemecsei lakos a szomszéd
ját egy kosárka fával akarta meglepni, de 
oda menet közben a jégén elesett ós élet
veszélyes zuzódásokat szenvedett.

Emlékezetes névnap. Stern Eduárd tokaji 
lakos Rakamazon volt névnapon, A 74 éves 
aggastyán egy utszóli gödörbe esett ós a 
fejét összezúzta. Az utonjárók eszméletlen 
állapotban találáltak rá és beszállították a hely
beli közkórházba.

Az iparfejlesztési törvény végrehajtása.
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter leg
közelebb a kereskedelmi minisztériumban szak- 
tanácskozmányt fog tartatni, mely az ipar
fejlesztési törvény életbeléptetésére vonat
kozó utasítás tervezetével fog foglalkozni. A 
tervezet előkészítése iránt az előmunkálatok 
jóformán már teljesen elkészültek. Az utasí
tás két részből fog állani. Az egyik az ipar
nak nyújtandó kedvezményekre fog vonat
kozni, a másik az állami közszállitások ügyét 
fogja szabályozni.

A védjegytörvény módosítása. Kossuth Fe
renc kereskedelmi miniszter a védjegyekről 
szóló 1890; II. ós 1895: XLI. te. módosítását 
határozta el. Evógből felhívta a hazai keres
kedelmi ós iparkamarákat, hogy erre vonat
kozó vólemónyes jelentésüket a kereskedelmi 
miniszternek mielőbb tarjeszszók fel.

Sohse halunk meg. Major Mihály helybeli 
földbirtokos sertóstoron vett részt ós mindig 
azt hajtotta, hogy Soh’se halunk meg. A mu
latság végeztével hazafelé tartott, de a hózi
vatarban az utat eltévesztette. Szerencsére 
a keresésére indultak meglelték az eszmélet
len embert ós az ólesztósi kísérletek sikerrel 
jártak. Azóta meg van győződve, hogy elóbb- 
utóbb, de mégis csak meghalunk.

A pusztító betegségek, elleni harcban a 
világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E beteg
ségek sorában az első helyet az Epilepszia 
(Nyavalyatörés) foglalja el. E bajban szenve
dőknek vigaszul szolgálhat azon értesülésünk, 
mely szerint egy magyar orvos e betegség 
ellen uj ós hatékony gyógyító módszert al
kalmaz, amelyért már a külföld is méltó elis
merésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V. Alkotmány u. 5 - ki 
készséggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, 
kik gyógyító módszere segélyével e súlyos 
bajtól szabadulni óhajtanak.

A haláltorkában. Udvardy József buji lakos 
feltalált önteni a garatra ós a kisvasút paszabi 
sarok elnevezés alatt ismert éles kanyarában 

j botorkált. A motorvezetö az elakadástól tartva, 
a nehéz pályán teljes sebességgel haladj 
amikor a berúgott embert megpillantotta. Már 
azt hitte mindenki, hogy a motor agyongá
zolja a magával tehetetlen embert, amikor 
az megtántorodott, ós akaratán kívül az árokba 
esett. A vonat személyzete Udvari letartóz
tatta, és Bujon a csendőrsógnek átadta.

Követendő példa. Eger város közgyűlése 
| bejelentette a kormánynak, hogy uj ipartele- 
j peknek ingyen telket ós adómentességet ad 
j ós kérte a ministeriumot, hogy ajánlatának 

közhírré tételéről gondoskodjék. Ezt neveik 
helyes ip»rp4rtolJU , .mely a r iro . róh.

1 mos fejlődésének is alapját képezi. Szívesen 
| látnánk, ha városunk vezetősége is gondos-
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kodna azon módokról, amelyekkel a gyár
ipar ügyét előbbre lehetne vinni. Legelső 
lépésnek tartanánk a városból elszállított áruk 
kövezet vámjának az eltörlései.

Összeírás. Városunkban és a községek
ben a napokban megkezdik a lovak és jár
müvek összeírását. A köznépnél tapasztalni 
lehet, hogy az összeírásokkal szemben bizal
matlanul viselkedik mert újabb adók behoza
talától tart. Ennek pedig nincs alapja, mert 
a számbavétel kizárólag katonai azempontból 
történik. A tévútra vezetőket pedig a törvény 
szigorúan bünteti.

Pármai ibolyaszappan. E névalatt pár év 
óta egy kitűnő mosdószappan 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 
arcbőrüok is nagy eredmónynyel 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 kiválló ma
gyar gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 3 darab 
2 kor Készíti Szabó Béla pipere-szappangyáros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyi 
Pál üzletében és Korányi Imre, Dr. Szopkó 
Dezső és Nagy Kálmán gyógyszertáraiban. 
Ugyanott más kitűnő olcsóbb szappanaim is 
20 fillértől kezdve kaphatók.

A cognac mint szépítő szer. Margit olasz 
királyné tudvalevőleg a legszebb uralkodó- j 
nők egyike Európában, arcbőre rednkivül ti
szta és csodálatosan lágy és sima. Az oszt
rák magyar nagy követség attaséja nem rég 
bókot mondott erre nézve a királynénak aki 
mosolyogva azt felelte, hogy arca üdességót 
egy földijének az Eszterházy cognacnak, — j 
mely tiszta bordesztilátum, — köszönheti, 
amelyet rendszerint este lefekvés előtt szo
kott használni, Óh felség, mondotta erre a 
diplomata, ez a dolog nagyon meglep engem, j

Á Cuiurd m agyar-am erikai Tolnai gyorsgőaösei 
fe b r u á r  h a v ib a n  » kivetkező menetrend izerint indul- ; 
nak Fiúméból Newyorkba : Február 9-én az „ U lto n ia “. ! 
február ltí-áo a rP a n n ó n ia “ •• február 26-án a „ (J a rp a - ! 
th ia u. Ezeu járatokról felvilágoaitást ad és hajóhelyekre i 
előjegyzéseket elfogad a Központi Menetjegyiroda, Bnda- j 
peíten, (Vigadó-tér 1.

Termény árak:
Búza......................................6\30—6 50 '
R ozs.......................  . . 5-15—5‘30
Á rpa..................................... 5‘20—5'50
Z a b ......................................6-00—6-20
Tengeri.................................6’5C—6-60

C S A R N O K .

Sajtóhiba.
Ebéd után van.
A főszerkesztő ur élvezettel szürcsöli 

feketéjét s épen lapjának legutóbbi számát 
készül átnézni, amidőn egy vézna, fiatal em
ber toppan elébe.

— Főszerkesztő ur, hiba van az újságban !
Megeshet.
— De kérem, az nem megeshet, hanem 

valósággal meg is történt . . .
Kihez van szerencsém ? Ha beszélek j 

valakivel, szeretem tudni, hogy kifele ember! 1
— En .. . én u helybeli magyar királyi 

pénzügyigazgatóság mellé szervezett szám- ! 
vevősógnél alkalmazott fizetéstelen gyakor
nok vagyok.

Es a neve ?
— Igen, igen, a nevem Ósztövér Aladár.
Tehát hiba csúszott a lapba. Nézzük. A

kiállítás szép, a nyomás tiszta.
A hibát méltóztassék nézni.

. . . Valóban szép munka, ezzel ismét meg 
lesz elégedve az olvasó közönség s ami fő, 
sajtóhibát még nem találtam.

— Mert nem ott móltóztatik nézni . . .
Ott is megnézem. A másodikcikk városi

ügyekkel foglalkozik. Ez háládatos téma. Ki 
is irta? Ahá, látom már. No ebben ismét fe
jén lesz találva a szög. Úgy is kell. A kórt, 
a betegséget legjobban lehet a lapok hasáb
jain gyógyítani. Nos, kérem, ebben nincs 
sajtóhiba.

— Eljegyzési híremet kegyeskedjék el
olvasni.

Jó. Megteszem. Ahá. Ez az. E ljegy$és. 
Ösztövér Aladár, helybeli gyakornok elje
gyezte T in ó  Erzsébet urhölgyet.

— Itt a hiba. Ez a boszantó hiba. Szól 
hordja el a szedőket, meg a korrektort.

Hiba??
— Tetszik tudni, mi az a tinó ?
Látom és tudom. Az állatvilágban a tinó

fiatal ökör, az emberek között menyasszony.
— Ezer menykő, hiszen az a hiba. Je

gyesemet Bittó Elizabethnek hívják és vala
melyik oktandi szedő Tinó Erzsébetet csinált 
belőle. Hát nem borzasztó ez? No és a kor
rektor nem tudta észrevenni, hogy tinóból 
menyasszony nem lehet. Hallatlan botrány, 
ez megtorlást követel. Hapedig szándékosság 
is forog fenn, leapritom mindazokat, akik fri
gyemet ily nevetségessé tették.

Hiba . . . hiba . . .  de minden újságot, 
minden nyomdát a sajtóhiba veszedelme kör
nyékezi. Ez ellen folyton védekezünk s tőle 
megszabadulni képtelenek vagyunk. Van azon
ban egy elfogadott méd, a helyreigazítás 
módja, melylyel az ilyen véletlenül becsuszottat 
kijavítjuk.

— Ez nekem nem elég . ..
Amint tetszik !
Csendül a telefon. Maga az, korrektor?
Igen is !
Ma 5 óra után, jöjjön el lakásomra.
Okvetlen.
A korrektor örömmel dörzsöli sovány 

kacsóit. Azt hiszi, dicséretet kap a lapnak 
figyelmes, kifogástalan összeállításáért. Ez 
alkalmas lesz arra, hogy fizetósjavitást és 
három hónapi előleget kérjen. A pap is az 
oltárról ól. A korrektor is érzi a drágaságot, 
mástól nem kérhet sem előleget, sem fizetés- 
javítást, csak a főszerkesztő, mint laptulajdo
nostól.

Az óramutató lassan halad. Türelmetlen 
a szegény ember, ha javításról és előlegről
van szó.

Már mehetek. Épen a kitűzött órára le
szek rendeltetési helyemen.

Halk kopogtatás.
Hát te mit csináltál ? Nem tudtok jobban 

vigyázni. Hallatlan, igy csúffá tenni a lapot. 
Nézd o.i.e borzasztó sajtóhibát. Ez már mégis 
csak sok. Egy menyasszonyt tinóvá tenni. 
Mindig kérlek, vigyázzatok.

De . . .
Mindig az a de. De ha vigyáznátok,

nem fordulna elő anuyi hiba, annyi kellemet- j 
lensóg, mely a tinók számát növeli . . .

Ezutt ti nem a sajtóhibáról, hanem egy 
névnek önkenyiieg történt megváltoztatásáról 
van és lehet szó.

A vőlegény nem igy fogja ám fel a dől- j 
got, hanem úgy, hogy némi szándékosság is 
lappang a sajtóhiba mögött, amit csak párbaj ! 
árán lehet kiegyenlíteni. . .

— Állok a párbaj elé olyan vézna em
berrel, aki magával hordja, termetén viseli 
a nevét . . .

Igen, csakhogy a párbaj kimenetelét 
még a legjobb v ív ó  sem tudhatja előre. Sok 
elbizakodott ember szivét járta már át az 
ellenfél pisztolyának golyója. Sok ember ar
cára metszették már fel a kiegyenlítés ke- j 
resztvágásáá. Épen ezért sokkal jobb a sajtó
hibákat elkerülni, mint párbajra okot adni.

— En nem adtam okot.
Rájövünk, ha van.
A vezércikk időszerű, közérdekű tárgy

ról beszól. A kidolgozás valóban remek, mintha 
lelkem minden gondolata bele volna öntve. 
A nyelvezet szép, virágos. Ebben uram, hiba
nincs !

Menjünk tovább. A tárcát_ egyik legne
vesebb munkatársunk irta. Az ö tárcái mindig 
kapósak, élvezetesek szoktak lenni. Mondom, 
már a bevezetés is megragadja a figyelmét

Már ismét nem. Hát nem ok az, amikor 
egy ara nevét ily borzasztó módon elferdítik ?

— Ok . . . ok . .. hanem ok is, a sajtó
hiba és ferdített, amikor a menyasszony igazi 
neve sem nem Bitó, sem nem Tinó, ha nem 
Petró. Erről az illetékes helyen letett szüle
tési anyakönyvi kivonatból győződtem meg. 
Ha ezek után is ugrálni, bókétlenkedni meré
szel Ósztövér ur, akkor önmagánál keresse 
a hibát.

1907. február 2.

Tehát ezzel végeztünk, hanem van még 
más mondanivalóm is. Az nevezetesen, hogy 
a nagy drágaságra való tekintetből, a fizeté
sed huszonöt százalékkal megjavítom.

— Éljen a sajtóhiba, sóhajtottam alig 
hallhatóan.

Veri tás.

K Ö ZG A ZD A SÁ G .
Triesti általános biztosit társasági As-

sicurazioni Genearli( uj életbiztosítási feltéte
leket léptett hatályba, melyek előzékenység 
•s szabadelvüség tekintetében az összes ed
digi feltételeket messze felülmúlják Ezenkí
vül a Genearli azt a fontos előnyt is nyújtja 
hogy oly vegyes biztosítások érvényét ,mely
eknek esedékessége alkalmával a biztosított 
még nem 60 éves, 50,000 korona biztosított 
összeg erejéig külön pótdij felszámítása nél
kül rokkantság esetére is olyformán krter- 
jeszti, hogy a biztosittotat a telyes rokkant
ság tartalmára a díjfizetés alól egészen fel
menti. Ezzen újítással a Genearli az életbiz
tosítás fejlesztése érdekében ezúttal is mint 
a tűz, és szállítmány-, üveg és betöréses- 
elleni biztosítások tekintetében a legmesszebb
menő előzékenységet és szolgálkészséget ta
núsítja.

N y ilt -té r .

Nyilatkozat.
Szükségesnek látom a helybeli Keres

kedő Társulat-nál viselt elnöki állásomra 
vonatkozóan ezúton is kijelenteni, amit már 

| a társulat titkári hivatalának már régebben 
hivatalosan is bejelentettem, hogy elnöki 

' tisztségemről leköszöntem és az említett 
egyesülettel minden néven nevezendő össze
köttetést megszakítottam.

Schlichter Gyula,
a nyíregyházi keresk. társulat 

volt elnöke.
* E rovat Miatt közlőitekért nem Tállal felelősséget

a Szerk.

Hirdetések.

Nyíregyházi statusquo izr. hitközség.

Pályázati hirdetmény.
Az özvegy „Haas Mérné" úrnő állal 

létesített Haas Mór alapítvány ez évi 160 
korona kamatának elnyerésére ezennel pá
lyázatot nyitunk.

Pályázhatnak a középiskola IV—VI. 
osztályait végzett oly szegénysorsu nyír
egyházi illetőségű izr. vallásit, jómagavise- 
ietü fíu vagy leánynövendékek, kik kenyér- 
kereső első sorban iparos pályára léptek 
s a jutalomdijat ezirányu kiképzésükre 
óhajtják fordítani.

A pályázati kérvények hatósági ille
tőségi és szegénységi, iskolai és kenyér
kereső pályára lépést igazoló bizonyítvá
nyok melléklésével az elöljáróság cimén 
legkésőbb f. évi február hó 28-ig a hit
községi irodába nyújtandók be.

Nyíregyháza, 1907. évi február hó
A statusquo izr. hitközség elöljárósága
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M O DERN  
VÁROSI LAKÓHÁZAK
VIDÉKI KASTÉLYOK stb. számára.

é p ít é s i  t e r v e k
n y í r e g y h á z a  P a v l n v i t Q
Varosház-utca II.
D e b re c ze n  - K . 8 X O l y

Kossuth-utca 26. műépítésznél.

RKOVEK«  v
9  mindenféle alakban és nagyságban
•  legolcsóbb árak

mellett kaphatók :

|  FOHRER ZSIGMOND FIAINÁL •
K yireg.vhii/ián,

, V á r m e g y e h á z - u t c z a  5 -ö d ik  s z á m .

• • • • • • • • • • • • • • • • 8
F7or hold  körüli bi,'tuk'-L l Szabolosraegyé.

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

Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület.

\ Nyire;o linzi í k >r<‘K|»«;itzí;ír-
eine ii <>t IV üzletkörébe a

rendszert, »me!> a eg kisebb össze
gek Ilitől a k.. **i * it-a i j- le lie iővé  teszi, 
fokoz/a a lakai* kov»ági hajlam ot s 
eiryin t«i: k nyelnie* is. mert bárm i
kor hozzáférhető.

Hinti a/ok mik, akik pénziárunk- 
Hiíi j«* enikeznek, (lijiulanui adunk 
kii c><)n feliörheltMlen acéiperselyt 
5 korona óvadék ellenében; ez az 
(Vs/.eí; mim ei*o belét már kama
toztunk. A persely idöröl-idöre pénz
tárunkhoz elhozandó, ahol azt a tu
lajdonos jrieniéléheii a kizárólagos 
államuk őrzött kulcsosai felnyitjuk, 
túrtál inat megöl vassuk h az összeget 
hz e célra szolgáló s a félnek ki
adandó takarék belét könyvecskébe 
betétként bevezetjük. — Az ekként 
elhelyezett pénzt felmondás nélkül 
mindenkor folyósítjuk.

Nyíregyháza, 1906. november 
23-án.

A Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület
igazgatósága*

r ---------*------------------------------------------!
A Magyar Védő-Egyesület j 
===== védjegyével e l lá to t t=  [

SOROMPÓ |
szivarka hüvely j

legjobb hazai gyártmány j
kizárólagos fóraktára: f

S tern  Em ánuel Fia i
utóda I

nagytőzsdéjében. j

Nyírbátorban
egy jóforgalmti szikvizgyár más 
üzlet miatt eladó. Értekezhetni 
lehet Mező Lajos szikviz

gyár tulajdonossal.

legnemesebb
esem ege faj okban

bán  & in á r évek  ó ta  e lső n ek  és  leg m eg b ízh a tó b b n ak  io inert

----------- K üküllőm enti------------
első sző lőo itvány  telep

tulajdonos : CASPARI FRIGYES, Medgyes.
(N agyk iikü llő  m egyei.

T e s s é k  k é p e s  á r je g y z é k e t  k é r n i !
Az árjegyzékben találhatók »/, oiszág minden részéből 
érkezett «*!i mert) leveleit, ennélfogva minden szőlő- 
birtokos megrendelésének megtétele előtt az ismerős 
személyiségektől ngy szó-, mint Írásbeliii g bizonyságot 
szerezhet magának fenti s/.öl<>tele|> feltétlen  meg

bízhatóságáról.

A T F IT T irn -tn T T iriítT iT T lT n
i'lw

'r rrrrrrrfT rr r r r r r f TH

g
g
I

Legkedveltebb különlegességi
ré p a v á g ó k ,s ze c s k a v á g ó k , 
stb. ta k a rm á n y o zó  gépek
valamint mindennemű g a z d a s á g i g é 
p e 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 
mellett beszorezhetők és raktáron is 
találhatók —  —=  -------------

ül
ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi

teleket is elvállal.
Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 

Fióküzlet: Mátészalkán.

A Nyirábrányi állomáson kocsikba 
rakva, nagyobb mennyiségű, dohánypajta 
s más építéshez alkalmas 4 és 5 méter 
hossznságn oszlap, valamint 7—8 és 9 mé
ter hosszú, különböző átméretü ágasnak 
való tölgy anyag van eladó. Értekezhetni 
eladónál: Farkas Józsim éi Debrecen, 
Nyomtató-u. 2. szám, vagy a Nagyváradi 
káptalan bagaméri erdejében hetenként szer
dán és csütörtökön.

11 — 1906. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. já
rásbíróság 1906. V. 1679. 1715. és 1806. szá
mú végzés által Nuphár Co. Józsof Gert-, 
A. Eggors bohn-, és Móricz Mocsári bécsi 
vógrohajtatók javára Ligeti Károly nyíregy
házai lakos ellen 186 kor. 59 fill. 95 k. 46 
fii!, és 24 korona 78 fill. töke, ezek 6 száza
lék kamatai és eddig összesen 44 kor. 71 
fill, perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 720 koronára becsült egy zongora 
és buturorokból álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházi kir. já 
rásbíróságnak 1906. V. 1679/2 számú kikül
dést rendelő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Nyíregyházán, Szarvas-utca 25 számú 
háznál leendő eszközlésére 1907. évi február 
hó 6-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az árverésen az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el
fognak adatni.

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

Kelt Nyíregyházán, 1907. évi január hó 
19. napján.

Oláh Gyula kir. bir. végrehajtó.

[ k O H N S A M U
j szobafestő es mázoló

j Nyíregyháza, Széchényi-tér 8.
*

j Elvállal mindene szakin a- 
j beli épület, templom, szoba, 
| iá és vasnemü szakszerű 
j festését és mázolását a leg- 
| egyszerűbb valamint legdi- 
x szesebb kivitelben.
i K ü lö n le g e s  f a e r e z é s e k .

A Király József-féle ház
a Tokaji-utcában a Bundi korcsmával 

szemben eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál Britz 

Miksa Iskola-utcza 3. szám.

Iskola-utca 8-ik sz.
! alatt, a Nyirvidék b o lt- és n y o m d a - 
S helyisége

k i a d ó .
---------- Értekezhetni ugyanott. — —

00000000000030030
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H o m o k -s z ő lő k  t r á g y á z á s á r a
legjobb

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

A vasúti fuvar Nyíregyházáig csak 16 K.
R e n d k ív ü l  o l c s ó  á r o n  megrendelhető teljes 

szavatosság mellett az.

Első alföldi trágyaipar vállalatnál
DEBRECENBEN.

ő Uj bútor üzlet! |
Van szerencsém a n. é. közönség b. 8 

figyelmét felhívni az újonnan berendezett *

bútor-raktáramra, |
mely Városháztér 12. szám alatt, a Ja k o b o v ic s -

féle volt bútor-helyiségben van.

Raktáron tartok dús választékban:
a legújabb kivitelű háló- és ebédlő-szobákat, vas-, réz- 
és szalon bútorokat, saját készitményü dívány és garni
túrákat a legjobb minőségben.

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, 
vagyok

kiváló tisztelettel:

Lefkovits Zsigmond,
Városháztér 12.

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel 

és diszoklevelokkel kitüntetett

Esterházy cognac
mely

a közönség  kedvenc itala 
mindenütt kapható.

Központi iroda:

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

• • •
| | | — — — — — — o — — — M |

Szabadkézi fastmónyü képeket és kiilömböző tükröket, va- 
------  lamint az elsoroltakat gyári árban számítom. ------ ,jví

w

Telefon 140. Telefon 140.

Nyomtatványokat
csinos, iléses és s akserü kivitelben z

kés it •

PiringerJ. utóda (Borbély Béla) •
könyvnyomdája 0

= Nyíregyháza, Városház-épület. =  2

ií Múl esküvői
rem ek k iv ite lb en . •

m
ttoooooooooooooooooooooooot ******** i i« ísíisi8 18iim m u m m  x
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Hoffherr és Sehrantz
gépgyár

bizományi raktára

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

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

Eladó házak.Hirdetések ! i Tokaji-utca 9 . Áll 8 szoba, istálló,
kert és melléképületekből.

jutányosán felvétet- i 2. Kossuth- és Holló-utca sarok. All
2 lakosztály, 4 üzlethelyiség, nagy udvar, 

nek a kiadóhivatal- 3. Kállai-utca 11. sz. 11 szoba és
melléképületek, nagy kerttel.

Ajánlja új Viktória sor
vető és legjobb műtrágya
szóró gépeit váltó kere

kek nélkül,
répa, szecskavágóit és gőz- 

eséplő gépeit.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

bán Iskola-utca 3.

^ p p p p p f : ^

4. Bujtoson 7 hold gyümölcsös és 
luczernás 3 darabban.

Bővebbet a kiadóhivatal Iskola-utca 3.

SajSt termésű sóstó-szőlőtelepi kitűnő

f a j b o r a i t
literes palackokban kimérve és házhoz szállítva ajánlja
R ó t h  F e r e n c  termelő.

Megrendelhető Nyirfa-utea 3. szám alatt. 
Telefon szám 135.

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