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1 jév a politikában.
.Mint minden évben, úgy a legköze

lebbi újévkor is elhangzottak a pártvezé
rek jelentős mondásai. /  z üdvözlök és 
üdvözlőitek ezúttal sem fukarkodtak egy
más felmagasztalásában. A tett Ígéretek 
mézes madzagként húzódnak el az érdek- 
lődésnek nyílva feledett száján. Szóval: 
nagy baj nincs, ha az Ígéreteknek csak 
tele tog is teljesülni, független és boldog 
lesz Magyarország !

A szokásos újévi köszöntések között 
azonban méltón ragadja meg ligyelmün- 
ket az az újévi üdvözlet, mellyel az uj- 
párt tisztelte meg szeretett elnökét. Itt nem 
a szokás hangja, hanem a hazafiság. a 
meggyőződés szava beszélt. Épen ezért 
leközöljük báró Bánít'ynak azon nyilatko
zatát, mely teljesen méltó arra, hogy 

megismerjék mindazok, akiknek szivén 
nemzetünk sorsa, hazánk jövője fekszik:

Tisztelt barátaim! Megvallom őszin
tén. nem vagyok túlságosan hangolva 
arra. hogy mélyebben ereszkedjem a po
litikai kérdésekbe. Otthoni aggodalmaim 
egyfelől, de a haza sorsa iránti aggodal
mam. másfelől telkemre igen nyomasztó
lag hatnak. Igazad van: egy politika van 
csak. a melyen biztosan kiépíthetni a ma
gyar államot, az erős nemzeti sovinista

irányzatú politika. Sajnos, azt látom, hogy 
éppen ez a politika az, mely ma az in
téző köröknek nem tetszik, ez az a poli
tika, a melyet elvetni akarnak. Szerintem 
ha ezt teszik, a célt dobják el, a miért 
küzdenünk kell; annak a problémának 
megoldását dobják el, a mely egyedül 
helyes törekvés arra, hogy a magyar 
nemzeti államot kiépítsük. (Éljenzés.) Egy 

! hosszú politikai életen keresztül, nemze- 
I tiségi vidéken élve, hivatalosan is mű- 
I ködve tanultam ismerni a nemzetiségi 
j kérdést és arról győződtem meg, hogy 
i abban a kérdésben megalkuvásnak, egyez- 
j kedésnek, kompromiszszumnak lehetősége 

ki van zárva, ha magának a problémá
nak megoldását félredobni nem akarjuk. 
(Úgy van! Úgy van!) Azt hiszem, hogy 
tisztán látom a helyzetet és ezt látva he
lyesen választottam azt az utat, a melyet 

I közel negyven éves politikai életemen 
követtem : a sovinizmus utjáy E nélkül 
erős, határozott, a legmesszebbmenő ener
gikus hangoztatás nélkül eredményeket 
elérni nem lehet. Századszor, ezredszer 
mondom, hogy ma Európában csak nem
zeti államoknak van .létjogosultsága, és ha 
ezt mi eltévesztjük, akkor magát az ala
pot tesszük lehetetlenné, a melyre építe
nünk kell. Egy poliglott irányzat lehet, 
hogy máról holnapra békésebb állapoto

kat teremt, de nem biztosítja a jövőt, Jól 
esik nekem, hogy megfogyatkozott kis 
tábora politikai barátaimnak a mai napot 
arra használja föl, hogy szeretőiének és 
ragaszkodásának adjon kifejezést és ezzel 
kapcsolatosan politikám helyeslését is ki
fejezésre juttassa. Igaz, hogy nia más (íz 
irányzat, ma a megalkuvás, a máról hol
napra való ügyintézés és engedményekre 
való halmozás a rendszer. Mi nem va
gyunk nézeteinkkel, törekvéseinkkel ma 
népszerűek, de mégis van egy kis tábor, 
ennek a kis tábornak van igaza, ez együtt 
marad, az elvet föntartja és a jövő küz
delem lehetőségét biztosítja. Ebben az 
irányban tartsatok ki velem, az elvek lián- 
goztatásával mégis némi sikert érhetünk 
el, ha kevesen is vagyunk és talán, ha 
változnak a viszonyok, jöhetnek más em
berek, a kik a mi elveinknek, az egysé
ges nemzeti állam kiépítésének lesznek a 
munkásai. A mi munkánk ma nem lehet 
más, mint az elvek hangoztatása, úgy,

J  hogy majd annak idején, kedvezőbb vi
szonyok között kiépüljön a nemzeti állam. 
Az ügyek mai vezetése mellett erre kilá
tás nincs. Az utolsó idők eseményei: a 
horvát kérdés miként való elintézése, a 
legközelebbről már megindított kedvezmé
nyek megadása a nemzetiségeknek, hom
lokegyenest ellenkeznek a céllal és irány-
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Valahol messze . . .
— A jubiláló Kiss József nyom án. —

Valahol messze, valaki vár rám.
Un rohtn könnyem, de megsiratnám,
De megsiratnám !

Reményét barim sok év tiporta,
Fel ájult lidlel — csak vár naponta, 
Csal; vár naponta.

Ha lát suhanni egy gyenge testet,
Erős, nagy szíve úgy összereszket,
I gy összeveszhet.

Nyomába lépked ... . lloskad a Iáira : 
M ás!! Szófián nyit be dúlt otthonába, 
Dúlt otthonába.

Valahol messze valaki vár rám,
Ha volna könnyem, de megsiratnám,
De megsiratnám!
Frankfurt a. M. 1907. december.

Asmadai.

A vörös folt.
(Folyt, és vége.)

Egyszerre csak egyik társam, ki ki volt 
rendelve őrszemnek, sietve száll le tajtékzó lo- j 
várói és századosunknak jelenti, hogy a szoin- 

! szédos völgykatlanban, ruely körülbelül egy 
i jó vágtatásnyira lehet, ide egy nagyobb csapat 
I dragonyos tanyázik. De hogy mennyi lehet a 

számuk, azt nem tudja, mert amint észrevette 
ottlétüket, lögtön sietett azt megjelenteni.

A tiszt urak tanácskoztak egy kis ideig, ; 
azután a kapitány a legnagyobb tűzhöz lépett,

1 hol én köpenyembe burkolódzva hallgattam 
j társaim beszédét, és kérdezte tőlünk, hogy ; 
! melyikünk menne el kikémlelni a dragonyo- 
! sokat? Én voltain az első, aki hirtelen fel

ugorva a századoshoz siettem és vállalkoztam 
! a vakmerő szerepre. Utánam még vagy nyolc, 

tiz huszár lépett parancsnokunk elé. Erre a 
i tisztek ismét beszeltek valamit együtt. Válasz- 

tusuk rám esett. Végtelen boldogan készültem j 
veszélyes utamra. Lovamat felnyergeltem, pisz- j 
tolyomban megvizsgáltam a töltést, kardomat j 
meglazítottam, hogy szükség esetén használ- i 
hassam, azután a százados ur útmutatásai és ; 
parancsai után felugorva nagy sovány pej- 
kómra el vágtattam az őrszem által kijelölt 
irányban. I

Rövid lovaglás után a begy szoros vé 
géliez értem. Itt leugrottam lovamról, megkö
töttem egv fához, azután kardomat magamhoz 
szorítva csendesen elkezdtem felmászni a kis 
dombra, melynek túloldalán kellett a drago- 
nyosoknak táborozni. Felérve a domb tetejére, 
láttam, hogy a lejtőn fenyőből álló erdőcske 
van. Ez pedig nagy szerencse volt, mert igy 
megközelíthettem a domb lábánál táborozó ka
tonákat. Óvatosan, fától fához lopózva közelí
tettem meg őket; szerencsére a tisztek cso
portja volt hozzám a legközelebb, de egészen 
a tisztáson, és igy csak távolról figyelhettem 
meg őket. Egy vastag fenyő mellé hasalva, 
lélegzetemet is visszafojtva hali gatóztam. Csak 
egyes hangosabb szavakat hallottam meg. 
Ilyenfélék lehettek: „Húsárén . . . da . . . niihe 
. . . früh . angreifen . . .“ Habár csak keveset 
tudtam németül, mégis megértettem, hogy 
tudják, hogy a mi huszárjaink itt vannak, és 
hogy holnap akarnak minket megtámadni. Még 
egyszer körülnéztem és miután láttam, hogy 
körülbelül két század dragonyos van itt, visz- 
szafelé készültem, hogy enyéimet mielőbb ér
tesítsem a fenyegető veszélyről. De a kardom 
szijja megakadt egy ágban és én meglehetős 
hangos dobbanással estem az alattam recsegő 
száraz galyakra. Erre vagy három tiszt figyelni 
kezdett, sőt az egyik odakiáltott, hogy ki az?

Kendkivüli nagy 
választék

T e l e f o n  114.

Alkalmi ajándékoknak
kaphatói

legalkalmasabb
kezdett és kész

T e l e f o n  114.

Eisler Károly cipő, női és férfi divatáruházában Nyiregyházán
_______ ______________ „  TTÜtAnvtő7S(lói<*! C3 H irs c h le r  M ó rn á l kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed.Lapunk egyes számonként Kiss T. Emma dohán} tözsaej



2 1908. január 4.

zatunkkal. Nem a remény hangján szólok, 
sót ellenkezőleg, a reménytelenség hang
ján. A lemondás vesz körül mindenütt 
és minden kérdésben, az elvek ma már 
játéktárgyak, amelyek dobatnak jobbra- 
balra, úgy, ahogy azt az érdekek kíván
ják. Ilyen a helyzet. Ezen változtatnunk 
nem lehet. De ha ezt látjuk, már az is 
elég arra, hogy meglássuk a veszedelmet 
is és azt meglátva, kitartsunk elveink 
mellett. (Zajos éljenzés.)

A helyes és szép magyar irály.
— Tanulmány. —

Irta; M il l ig  G y u la .  ‘0

Tudjuk azt, hogy az élő nyelvek szó
kincse évről-évre gyarapodik, de tudjuk azt is, 
hogy ez a gyarapodás sokszor a nyelv lóvá
sára" történik, mert bizony nálunk ezen a té
ren még nagy kontárkodás folyik.

Magára a helyes szóképzésre nem célom 
kitérni s így csak annyit jegyezzünk meg, 
hogy ne vegyünk fel olyan nj szavakat, me
lyeid erőltetettek. Pl. tanoda (iskola), varroda 
(varró iskola), lövölde (lövőkért), hizlalda (hiz
laló) stb. Ilyenektől tartózkodnunk kell, úgyis 
van elég rosszul képzett szó, melyeket kikü
szöbölni jóformán lehetetlenség. Ilyenek : elnök, 
raktárnok, festesz, építész, gazdász stb mert pl. 
az ász ész képző csakis főnevekből képez uj 
szókat, pl kertész, halász, juhász, révész stb 
azaz. valamivel foglalkozó személy neve.

Hibákat találunk az olyan szóösszetéte
lekben is, melyekben igegyökereket használunk 
hibásan, pl. lakház, lakbér, felebér, támfal, véd- 
gát, dörzsfék stb. Hasonlítsuk össze a kői ét
kezők kel: irótoll, irtókapa, hajtókerék, csipövas, 
jutóhomok stb.

Tanulmányom elején azt mondtam, hogy 
csupán a gyakran elkövetett nyelvtani li bák 
megvizsgálására szorítkozzunk s igv nein is 
lehet célom a nyelvtannal tüzetesen foglalkozni.

Kezdjük az igeragozásnál, mert talán itt 
akadunk a legtöbb hibára.

Tudjuk, hogy vannak ikes és iktelen igék. 
Ikes igék azok, melyek a jelen eset, egyes 
szám 3. személyében az • ik ragot felveszik; 
iktelellek azok. melyek jelen eset, egyes szám 
3 személyében vagy -n ragot, vagy semmit 
sem vesznek fal.

Az ikes igék lehetnek: változatlanok és 
változók. Változatlanok azok, melyek a jelen 
esel egyes szóm 3 személyében az ik ragot 
mindig felveszik, de akad közöttük Olyan is,

. S Z A B O L C S "

mely az első és második személyben úgy ra- j 
gozódik, mint az iktelen iga, pl. hazudol:, ha
zudsz, hazudik. Változók azok, melyek a jelen 
eset egyes szám 3. személyében -ikkel is és-ik 
nélkül is megállhatnak, pl. megjelen, megjele
nik; vágy, vágyik, sőt más esetekben és sze
mélyben is változva ragozhatok pl bolondozok, 
bolondozom, ne bolondozz! ne bolondozzál! stb.

Az alanyi és tárgyas igeragozás alakjait 
jóformán lehetetlenség felcserélni, mert ehhez 
nyelvtant sem kell tanulni, ebhez csak magyar 
fül kell.

Hibák az jke-« igeragozásnál, a föltételes 
mód 1-sö és 3. személyének öss/.etévesztéséből 
erednek, pl. innám belvett gyakran halljuk : 
innék, míg (ő) innék ugyanezen eset 3. sze
mélye ; továbbá a fölszólító mód 3. személyében 
fordulnak ilyen hibák elő: igyon! (igyék!) 
egyen! (egyek!) gyönyörködjön', (gyönyörköd
jék !) stb.

A legtöbb helytelenségre, azaz, hogy jól 
fejezzük ki magunkat, germanizmusra a szen
vedő igealak használatánál fogunk akadni. 
Elég talán a közmondásokra hivatkoznom, me
lyek nyelvi szempontból valóságos kincsek, 
hogy bebizonyítsam, hogy a szenvedő igeala
kot kerülni kell, mert ez az igealak a nyelve
zetet bénává teszi.

A tátik tetilc, talott-tetett sehogy sem ma
gyaros beszéd s helyettük mindig a cselekvő 
módot használjuk.

A német így beszél : es wird ersucbt, 
(kéretik) helyesen: kérem vagy kérjük; das 
Gescbiift wurde gescblossen ; (az üzlet bezára
tott) helyesen : az üzletet bezárták stb. Ferenc/. 
József 1867-ben magyar királlyá koronázta
tott; mondjuk helyesen: Ferencz Józsefet 
1861-ben magyar királlyá koronáztak.

A legcsúnyább germanizinusokat azonban 
a lett-el képzett szenvedő múlttal követik el, 
mint: meg lett mondva (wurde gesagt); ineg 
lett nézve (wurde angeschen); el lett intézve 
'(wurde erledigt); helyesen: megmondták, meg
nézték, elintézték. Ez a magyaros beszéd!

Ezen a helyen kell megemlítenem, hogy 
a bír igét a német „habén* ige értelmében 
használni szintén germanizmus.

0 sok házzal bír; ez nem bír érvénnyel; 
erről nem bírtam tudomással; helyett mondjuk 
magyarosan: neki sok háza van; ez nem érvé
nyes; erről nem volt tudomásom.

A bír igét használjuk, de mindig csak 
abban az értelemben, mikor azt akarjuk kife- I 

: jezui, hogy valamire képesek vagyunk vagy 
más képes, pl. a ki bírja az marja; (Közm.)

1 kivel senki seb ír; ördög se próbálgatja; (Közm) 
sokat szekér sem bír; (Közm.) nem bír szeme a 

I sötéttel; nem bír magával stb

~ t t ű
Különbséget kell még tennünk a bír, a 

tud és a győz igék helyes alkalmazásánál.
Fölemlítek még e helyen a kereskedelmi 

levelezésben egy gyakran előforduló helytelen
séget: sokszor olvashatjuk: „F. bő . . . én keit 
b. levele birtokában* stb. Igazán különös va
lami, ha az ember «gy levet birtokába jutott, 
s ha a levél a birtokos, az illető pedig, aki a 
levelet kapta, a birtok Helyesen így mond
hatjuk: hó . .  . én kelt b levele birtokomba
jutott. “

Az igeragozásnál elkövetett hibákról már 
szóltunk, de megakaruuk még a régi igeala
kokról is emlékezni, melyek a inai közbeszéd
ben csak elvétve fordulnak elő.

Ilyenek a jelentő módban: az elbeszélő 
múlt, pl. jövék, jövel, jőve; fázám, fazál, faza ; 
futám, futál, futa stb ;

a folyamatos múlt, pl. szaladsz vala, látsz 
vala, keseregnek vala ;

a végzett múlt, pl néztem vala, jöttem 
vala, beszeltem vala; vagy, megkértem volt, 
elmentem volt;

az egyszerű jövő, mely az irodalomban 
néha még előfordul, de a közbeszédben soha
sem ; pl eljövend, imádand, megbosszúlandja, 
megnézendr stb

A föltételes és fölszólító módban is van 
egy-egv ilyen régi igealak, de ezek csak igen 
ritkán fői dúlnak elő; es pedig: a föltételes 
jövő; (Írni fognék, látni fognék, várni fogna) 
és a fölszólító múlt (parancsoltam legyen, kér
tél I»gyen) Ezen igealakokkal a közbeszédben 
ritkán, az irodalomban, különösen a költészet
ben az időmértékes verselesnei, gyakrabban ta
lálkozunk, hol a költő a lábak kedvéért hasz
nálja, pl:

Szemét reá veié,
látjuk, hogy jelen esetben a költő a vetni igét 
a jambusok kedvéért használja az elbeszelő 
múltban. (Folyt, köv.)

Számoljunk.
Uj esztendőben minden rendes ember 

el szokott számolni múlt évi bevételével és 
kiadásával, hogy megtudhassa, minő anyagi 
eredtnóaynyel végződött rá nézve a lefolyt 
esztendő. Az elszámolás minden embernek 
maga iránt való kötelessége, mert minden
kinek tudnia kell, mennyit keresett, mikent 
gazdálkodott keresményével, ha céltudatosan 
akarja elkezdeni az uj évet.

A gazdálkodó ember sincs kivéve az 
elszámolás kötelessége alól, mert ha valakinek, 
úgy neki van rá szükségé, hogy megtudja, 
mennyi volt bevétele, mennyi a kiadása és

Természetesen én a legnagyobb csendben 
feküdtem. Erre egy hadnagy, ki úgy látszik 
már sokat ivott, támolygó léptekkel közeledett 
oda, hol én feküdtem. Erre lehetőleg gyorsan, 
minden zajt kerülve igyekeztem lovamhoz lo- 
pódzni De a gazember észievett és fellármázta 
a katonákat, maga pedig utánam sietett. Én 
hogy minden zajt kerüljek, bevártam inig 
utóiért és pisztolyom agyával halántékon vág
tam. Tompa nyögéssel esett végig a földön. 
Én pedig iovább siettem. A tetőre érve visz- 
szapillantottam e* * láttam, hogy nagy sietség
gel az üldözésemre indulnak. Egy magas dra- 
genyos lovát vezette a domhrik, alig lehetett 
száz lépésre tőlem. Láttam, ha nem vágtatok 
lélekszakadva alvó társaimhoz, úgy ők is, en 
is veszve vagyunk. Tehát hirtelen lóra kap
tam és vágtattam, hogy lovam basa szinte a 
főidet érintette. Hátra pillantva láttam, hogy 
a bosszú dragonyos szorosan a nyomomban 
van, mig a többiek jóval mögötte jöttek. A 
távolság közöttünk mind kisebb és kisebb lett

Megfordultam volna, hogy niegverekedjem 
veie, de akkor alvó társaimat neui igen érte
síthettem volna a veszélyről. Egyszerre csak 
pisztolylövések szólnak mögöttem. Erősen a ló

nyakára hajolva vágtattam, a golyók c-nik úgy 
fütyültek a fejem körül, de egyikük sem ta
lált Megolvasva a iüvéseket, láttám, liogv ül
dözöm mindkét pisztolyát kilőtte. Én vagiattam 
tovább. Már egesz közel voltam a tanyánkhoz, 
mikor egv rekedt hang ezt ordítja mögött.m: 
, Gyáva Kossuib-kutya!“ Mintha az istennyila 
ütött volna belém. Vágtató lovamat néhány 
rántással megállítottam és megfordítottam A 
dragonyos alig tiz lépésnyire töliem szintén 
megállttá tajtékzó lovát. Amint rápillantottam 
a hold gyér fényénél, majd leestem a lóról. 
Az egyik pisztolyom, ami a kezemben volt, 
tompa koppanással esett a mohás sziklára, tor
komon akadt lélegzetem. A bosszú dragonyos, 
aki üb özött, aki osztrák katona volt, aki . . . 
még ismételni se akarom . . . Kossutb-kutyámak 
nevezett, nem volt más mint — Fali De hir
telen magiamhoz tértem. Testvéremet nem akar
tam lelőni.

Előrántva a nyeregkápából másik piszto
lyomat, lelőttem Fali lovát. Erre ő dühösen 
ugrott le lováról és nekem jött kardjával. Én 
féirerántottam lovamat, kardom lecsapott . . . 
Itt az öreg kebléből hörgő sóhaj szakadt fel, 
majd, miután szemeit megtörölte, néhány kö-

hintcs után fol.ytattta: Szegény Pali nehéz 
zuhanással esett a földre. De hirtelen féitérdre 
eme'kedett és egyik pisztolyát a haldokló oly 
erejével vagta fejemhez, hogy a csákóm messze 
elrepült, egész arcomat pedig elöntötte a vér. 
Még volt annyi erőm, hogy társaimat fellár
mázzam, azután fekete lett előttem minden . ,.

*
„A pisztolyütés egy darab bőrt hasitott 

le a lejéről* szólt hozzám az igazgató, mikor 
elhagytam a kórházat. Ez a meséje annak a 
vörös foltnak ott a fejemen, fejezé be az öreg, 
talán Isten bélyege, hogy leütöttem testvére
met. De vigasztal az, hogy megérdemelte, mert 
hazánk ellen harcolt és Kossuth apínk kato
náját gyalázta.

*

Könnyes szemekkel búcsúztam sl az öreg
től. Nem bírtam egész éjjel aludni A hajnal, 
a felkelő nap még ébren talált, Sokat gondol
kodtam a szabadságharc, Mihály bácsi elbeszé
lése fölött. Végre felsóbajtottam : De szép vagy, 
de dúsgazdag vagy szeretett nemzetem, imá
dott hazám — emlékekben.

A liq u i s .

y t,. V5L9-

zörmeboák
Az idény elő rehalado ttságánál íogva ^eXeJotv yu. *119.

kaphatók :

ős jáger alsóruhák, télikeztyiik, harisnyák, mélyen leszállított 
áiak mellett, i ovábhá legújabb ruhadíszek nagy választékban
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minő tartozási állapottal lép át az ujoszten- 1 
dobé. Azonban nem azt tapasztalj uk-e, ho«v 
a legtöbb gazdálkodó ember maga ura lóvén í 
feleslegesnek tartja önmagával elszámolni’ ! 
h mem e helyett keres és költ, a nélkül, hogy i 

''iá, mennyit keresett és mennyit költött. ! 
Ív. óv után repül lelőtte anélkül, hogy tisz- 1 
tába volna sajat helyzetével, költ céltalanul, ! 
vagy legalább is nem jövedelméhez móri ki- ! 
adásait. Nem csoda tehát, ha a gazdálkodó ! 
mii bér nem boldogul, sőt naponként szegé- I 
nv dik, mert elmulasztja mérlegelni jövedel- I 
nőt és kiadásait s csak akkor tudja meg, i 

vnyauán van, mikor a terhekbe merül, vagy 
megütik vagyonára a dobot.

De el kell számolnia a hivatalnoknak a 
kezelésére bízott hivatalos pénzekkel, hogy 
megnyugtassa lelkiismeretét, megnyugtassa 

lkat, a kiknek bizalma folytán hivatali ál- 
a jutott. Valóban megnyugtató tudat az, 

kor az óv minden napjában azzal számol 
i önmaga olőtt a hivat tinók, hogy tisztake- 
1 seggel kezel a reá bi/.ott javakat és bátran 

néz évi zárlatkor az eh-zámolás elé. Az ilyen 
mbert nem csábítja el a pénz ördöge, a 

másénak tekinti azt, ami a másé és szüksé
gben  sem nyúl ahoz, aminek csak részben 
\ dó elidegenítése által is elvesztené állását, 

-iiletét, nyomorba döntené magát és övéit, 
e yböl kitűnik, hogy nehány forint elsikkasz

tana miatt sok ember jutott már fogságra.
Az év végével történt elszámolás, a 

pénzkezelő hivatalnokra csak felmentvényt 
a bizalomnak továbbra való nyiivánulását 

eredményezi, ha becsülettel járt el megbíza
tásában, mert az ilyen jóakaratu ember tűd
től kívül tévedhet ugyan, de szándékosan 
rém követ el hűtlenséget.

Elszámol az olyan hivatalnok is, aki hi
vatali kötelességeket vállalt el. Ha megtette [ 

indazt, amit a lefolyt évben megtennie kel- j 
■:t, az elszámolás könnyen megy, nyugodt 1 

, ismerettel lehet önmaga előtt és joggal 
v ámolhat azon közönség elismerésére, mely
nek ügyeiben eljárni hivatva volt. Az ilyen j 
hivatalnok azon elhatározással kezdi meg az j 

évet, hogy — miként a múltban — ezután 
szent kötelességének fogja ismerni teljes 
■rsógót Ili hali állásának betöltésére szen

telni.
Az iparos, a kereskedő és minden üz- 

mber, az óv végével lezárja üzleti könv- 
,t, hogy lássa, minő haszonnal, vagy vesz- 
nnéggel járt múlt évi fáradozása.

Az olyan kereskedő és iparos, aki a 
j'Ztességet követi üzletének gyakorlásánál, 
zonyosan kodvoző eredménnyel csinálja 

meg az évi elszámolást. Az olyan iparos és 
■ívskedő, aki tisztességes számításon nyugvó 

./.letét kellő szorgalommal vezeti, csak külö- 
js szerencsétlenség mellett zarhatja száma- 

ífisát veszteséggel.
Igaz, hogy nálunk a kereskedelem és 

pár esélyeknek van kitéve, de az is igaz, 
jgy az olyan kereskedő és iparos, aki kellő 

tnyági tökével kezdi meg üzletét, vagy fa
irt'kos szorgalom által pótolja a töke ki- 
invségót, még a mai nehéz viszonyok kö

zött is boldogul A közönség felismeri az 
izletemberben az igyekező és takarékos em
ert és támogatni fogja azt, aki pártolásra 

méltó. Az ilyen üzletember évenként gya- 
r .psz.ik, évenként tapasztalhatja, hogy a zárlat 
n indig kedvezőbb os kedvezőbb lesz.

A kereskedők és iparosok panaszszal 
v nnak és lehetnek is, a kereskedelem és 
i| ír pangása iráut. Tény az, hogy nálunk az 

r és kereskedelem nem részesülnek még 
kt ö pártolásban sem a közönség, sem a 
k nány részéről, de épen ez a körülmény 
in -a fokozott tevékenységre, takarékos
ét . ;t és a fogyasztó közönséggel^ való kime- 
1 , óvatos bánásmódra kereskedőinket, mert
az dyan kereskedő és iparos előbb utóbb 
Lé lo'gul, akinek eljárása a tisztességes üzleti 
■sz- mmel nem ellenkezik.

Megtörténik azonban, hogy a közönség 
az üzleti élelmességet többre becsüli a kifo
gástalan szakértelemnél és olyan üzletembe
reket támogat pártolásával, akiknek egyéb 
erdemök sincs, minthogy hitvány, értéktelen 
áiuiknak nagyhangú reklámot csapnak. Az 
ilyen emberek egyideig kizsákmányolhatják 
a közönség bizalmát, de előbb-utóbb sarukba 
szorulnak és nem lesz alkalmuk a busás évi 
zárlatban gyönyörködni a tisztesség rovására.

1< elmerül itt az a kórdos is, hogy miért 
\ an miszerint a kereskedők és iparosok leg
többje kedvezőtlen eredménnyel zárja le szá
madásait az év végével. Ennek nem kicsi- 
nyelhető okát abban látjuk, hogy az üzlet
ember nem rendelkezhet olyan tökével, minőt 
üzletének kezelése megkíván. Nincs pénz, 
pangásnak indul az üzlet, mert a legtöbb vá
sárló megkívánja a hitelezést, de a pontos 
fizetésről megfeledkezik s az üzlotember hosz- 
szas perelós árán, vagy még ez esetben sem 
juthat pénzhez.

( Innen van, hogy a kereskedő és iparos,
ha nem is vesztességgel, de nem megfelelő 
eredménynyel számolhat el óv végén önma
gával.

A felvetett kérdésről hosszasan lehetne 
Írnunk, do nem tesszük, hanem befejezzük 
jelen cikkünket azon tudattal, hogy az igye
kező és takarékos kereskedő és iparos zár
lata mégsem lehet oly kedvezőtlen, mint azé, 
aki többot költ, mint amennyit tiszta haszon
ként felmutathat.

Pénteki levél.
Cselédkérdés.

Újév olsö napján nincsen a világnak 
akkora viharja, ami engem odahaza tartson : 
ez a délután az enyém. A Mindszenti is. 
Ezen a két délutánon gyönyörű az utcza. 
Gazdag, változatos, tmberben, mozgalomban.

Mindszent; mindenkié. Az újév azonban 
a cselédeké. Taligások és fiákkeresek bál
jával ogyütt a cselédek napja. Akkor rajza
nak az utczákon szerte.

Tegnap is végig járkáltam a délutánt. 
S amint jövök egyszer a Pazonyi utczán, 
Rosenberg dr. háza előtt olyan takaros kis 
kocsikorzó volt. hogy hirtelenéhen nem tud
tam kitalálni, vájjon a fiakkeros hálhivoga- 
tók-e, vagy temetés, vagy lakadalom ké
szül a szomszédságban. Azonban többnyire 
úri fogatok voltak s keszkenő meg pántli- 
kadisz nélkül. Mig aztán rájöttem, hogy vol
taképpen nem Rosenbergnek fenszlereznek 
a lovak, hanem a cselódközveíitö Róthnónak.

Na merthát Újév napja a nagyságoknak 
is sziirnyü nap. Eltekintvo a sok kikövetelt 
borravalók osztogatásától — Japk i hordók, 
boltihetesek, szabó, masamód slb. inasoknak 
— Újév első napján bizonyosan megkell 
lakniok a cselédközvetitök piszkos, szűk kis 
boltjait.

A közös konyha verbunkja idején ugyan 
“kilátásba helyeztetett" a cseiódkérdós gyö
keres megorvoslása is. Ez azonban ott ma
radt éppen az álmok, világában, a közös 
konyhák többi álmodott jótókonyhatásával 
együtt. (A temesvár-i első már tökéletesen 
beadta a kulcsot, a mutatkozó hiányt ma
gyarul adósságot — a tagok viselvén)

Pedig a cselédkérdést, ezt a mai cse- 
lódkórdést, amit ón nem tudom miért nevez
nek kérdésnek, mikor az nem kérdés, de baj, 
tudott. Ismert haj, ezt bizony igennagyou 
könnyű szerről megoldhatnák ugyanazok 
akik előidézték: a nagyságák maguk.

Mert a cselédkérdest kár teljességgel 
a korszellemre hárítani, mint a tanító urak 
teszik a gyerekek neveletlenségével, Mert 
hát az az átkos korszellem ha van, hát mi
ért nincsen? Miért jár az szórványosan mint 
a pásztás eső? Miért futja el a gyerekeket

és kerüli a tanítókat, miért tölti el a cselé
deket és miért nem fogadják el a nagysá
gák ? Hiszen akármilyen fölvilágosodott le
gyen is az a parasztlány, mégis csak több 
inteligencia van talán az asszonyában ? Hát 
hogy mégis hagyjákVnagukat ennyire szekiroz- 
tatni, ehez vagy nagy jóság kell (de akkor 
mórt panaszkodnak?) vagy túlzásba vitt — 
kényelemszeretet.

Asszonyokról szólva, nem használhat
tam azt a kifejezőid, ami tulajdonképpen a 
toliam hegyén volt pedig. Bár hiszen a 
nagy, szörnyű panaszokra, megérdemelnék 
az asszonyok ezt is. Nem valamennyien, nem 
általánosságban, hanem ugyanazonok, akik 
legtöbbet panaszkodnak a cselédekre, s visz- 
szafeló való következtetésképpen éppen leg
jobban segítettek és segítik elő a cselédek 
impertinens viselkedését.

Mert dehogy is Amerika, általános drá
gaság, fölvilágosodottság s más effélék szol
gáltatták a cselédek csörgő körme közzé az 
asszonyokat. Nem ezek. Ezek felöl ugyan 
fölkophatna az álla a mosogató hölgyeknek. 
Hanem az, hogy a nagyságák rájuk vannak 
szorulva. A szó legsivárabb értelmében. Az 
asszonyok nem tudnak cseléd nélkül meg
élni. Mert az asszonyok nem tudnak dolgozni. 
Elfelejtették, vagy derogál nékik, nem tu
dom, Én nem vagyok asszony. De azt látom 
hogy nem tudnak dolgozni. Hogy amiatt 
kényszerülnek megfogadni akármilyen undo
rító arcú, züllött némberf, akármilyen horri
bilis összeget kérjen is, mert az még mindig 
jobb a semmilyennél.

Próbálnának meg a nagyságák dolgozni. 
De úgy, komolyan, teljes igyekezettel. Ami
lyennel dolgozik például a kedves férjük, 
mikor a korzótoiloltre valót hajszolja. Próbál
ják meg elvégezni a teljes házi dolgot, min
dent, ami voltaképpen az asszony kötelessé
ge. Kezdve a nagy mosáson, keresztül a va
saláson, szobasuroláson, konyhamoszelésen és 
ebédíözósen át egészen az udvarseprésig. 
Akkor teljesen megmenekedhetnónek a cselé
dek szekatúrájától.

Hogy dolgoznak önök igy is, a cselé
deknél többet? Elhiszem, az önök szemével 
és hitével. Az enyémmel azonban nem. Mert 
az önök dolga, az a fehér keztyükben való 
portörlörázás az ablakokon selyemblousokban 
való csipkevasalás, az nem dolog, nagyságos 
asszonyok és kisasszonyok. Evvel mindössze 
csak annyit érnek el, hogy önök függnek 
valóság szerint a cselédjüktől s nem meg
fordítva. Önök kénytelenek járni a cselédek 
után, nem azok hely után.

Csakhogy önök nem fogják soha kipuc- 
colni a cipőjüket. Önök valami szörnyen le
nézett embert csinálnak önmagukból; akit 
módfelett derogál kiszolgálniok. Pedig volta
képpen a saját énjének megbecsülése volna 
mindnyájunknál, ha a saját kényelmére szük
séges dolgokat, a saját személyük körüli 
teendőket önmaguk végeznék el.

S ezzel persze a családjukét is. Csak
hogy önök ebbon a tekintetben végtelenül 
arrogánsak. És a saját énjük kettéválasztá
sát éppen megfordítva csinálják, mint ahogy 
kellene: Nem hogy megbecsülné egyik a 
másikat, hanem lenézi. Szörnyen, teljességgel 
lenézi. Hogy önök annak az idegen, ismeret
len, kicsiny személynek, önmaguknak siol- 
gálatára álljanak? Olyan nincs. Inkább tűrik, 
hogy az az utálatos, ostoba, piszkoskezii, 
szóhajtó cselédleány hánytorgassa a párná
jukat, az rázogassa, vegye kezébe a testi ru
hájukat.

Pedig ha a szobasurolás nem volna 
önök előtt egy fogalom a taposómalommal, 
az ablaktisztítás a hamis kártyázással (hogy 
rosszabbat ne mondjak) szóval ha önök mer
nének, és akarnának dolgozni : akkor köny- 
nyen beszélhetnének a nagy bért követelő 
cselédekkel.

Beteg, vagy kis gyermekes asszony

ali újdonságok!
M e n ya s s zo n yi

koszorúk és fátyolok.

keztyük, legyezők, gasok és
ruhadiszek nagy választékban 

_  1 „ „  úri- és női divatüzletében
STERN SANLHJK Nyíregyházán, Pazonyi-u. 2.
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kénytelen tűrni a cselédjének. Azoknak ki 
vóteles és nagyon megindítóit mártirhelyze- 
tük van. Ahol azonban apró gyermek nin
csen, hanem korzólátogató eladók, ott két
ségbeesni a cselédtelenségen : gyávaság.

A leányegyesület 1907. decem
ber 2S-iki estélyéről.

A jótékonyság még kevés oly nemes 
eszmét sugallt, mint mikor a leányegyesületet 
megalakították Nyíregyházán. Működésének 
áldásdűs sikerei már ma oly nagyok, hogy 
a dicséret hangja nem elég hozzá. Talán azok, 
kik ennek az egyesületnek jótetteiben része
sültek, tán azoknak a hálaimádsága volna a 
legigazibb elismerés. Dicsérni — nékünk pedig 
egyrészt kevés a helyünk, másrészt pedig 
lesz alkalmunk — Isten áldása rajta ! bőven.

A dec. 28 iki estélyt cabarettel kezdték. | 
Jóba Ilonka szavalása, ' Heider Margit tánca, 
Marsalkó Margit, Pelchrimovszky Irén, Szabó 
Mihály éneke művészies volt. Annyi tapsot 
dillettáns még tán sohse kapott, mint ez estén 
ők, de igazán mondjuk: megérdemelték.

De valami mégis hiányzott az est töké
letességéből. Kár. Igazán nagyon sajnáltuk. 
Ez pedig az, hogy az Fngár Erzsiké száma 
elmaradt. Mi már gyöngéknek érezzük magun
kat, hogy öt, a mi bájos dilettáns művész
nőnket hozzá méltóan dicsérhessük, de szíve
sen vállalkoztunk volna érte fejtörésekre. De 
végzett a végzet: Nómethy Ar dór ur., kivel 
Ungár Erzsiké dialógját adta volna elő: be
rekedt, igen berekedt, llát ez is sajnálatos 
tény, ezért maradt el egy bájos kis p ro g ra m  
szám. Pedig Némethy erősen szivarozó t és 
koccintott, hogy reperálja fátumát, de nem 
sikerült. Pedig megismerhettük volna Néme- 
thyt, akiről annyi sok jót lehet hallani máris. 
Sajnálatos dolog. De bízunk benne, hogy al
kalmat fog adni arra, hogy Írhatunk róla is, 
hogy .kellemessé tette társadalmi életünké*.“

A cabarett után reggelig tartó tánc von, 
mely után . . . buzgó imádkozók küldöttek 
fohászokat a legmagasabb Urunk trónjához, 
a íilantrópia Istennőiért.

L agu i i y .

Tisztelettel kérjük olvasóinkat 
szíveskedjenek az előfizetéseket mi
előbb megújítani, nehogy a bip szét
küldése akadályokba ütközzék. La
punk előfizetési árai a címlapon 
olvasható.

H ÍR E K .
Újévi üdvözlések. Ez évben is megtartat- j 

tak a szokásos újévi tisztelgések. várme- j 
gyénél az alispán előtt Fejér Imre tiszti j 
főügyész tolmácsolta a tisztikar ragas-Küdá- j 
sát, mely után a tisztikar alispánjával a fő- j 
ispánnál tisztelgett. A város tisztikart Bogár j 
Lajos vezette a polgármester elé, x tör- | 
vónyszóki elnöknél pedig Kovács tábiabiró j 
volt az ünnepi szónok. Ezen kívül cs knem 
az összes egyesületeknél, magán és kó/.hiva- ! 
falókban voltak tisztelgések.

A Nyiregyházavidéki kisvasutak igazgató
sága múlt hó 28-án nagy érdeklődés mell t ; 
tartotta meg ülését. Ez alkalommal ugya is í 
élénk eszmecsere folyt a vasút jövőjének ’ z- ; 
tositásáról és megtették mindazon intézkedő- ! 
seket, amelyek az üzembiztonságot elősegít- i 
hetik. A gyűlésen a főispán elnökölt és részt 
vett rajta csaknem minden bizottsági tag. 
Hisszük, hogy most már végét vet'1'  a közön
ségre és a vasútra egyaránt kellemetlen ab
normális állapotoknak.

Esküvő- Silberstein Szerénával, Silberstein 
László kedves leányával, folyó hó Í4-ón tartja 
esküvőjét Frank Ferenc szatmári lakos.

Megnyitás. A város tulajdonát képező 
szalmafonó tanfolyamot f. hó 7-ón nyitják 
meg. Jelentkezéseket addig is elfogad Bacsó 
Ilona tanitónö.

Szilveszter est. A kereskedőifjak ez év
iién is megtartották szilveszteresti mulatsá
gukat, amely sikcrültsóg tekintetében nem 
maradt a múltak mögött. Derült jókedv ural
kodott a jelenlevőkön, amelyben nagy része 
volt a kitűnő vacsorának és az élvezetes 
programmnak. A dalárda remek énekeiért 
nemcsak a tagokat, hanem a vezető karna
gyot is elismerés illeti. Csongor Gergely egy 
monológot adott elő a tőle megszokott ha
tást keltve. Ezen kívül szavalatok is élénkí
tették a gazdag programinot. A műsor min
den számának kiválóan való sikerülésóórt 
HolTmann Mihály elnököt illeti a dicséret, aki 
fáradtságot nem ismerve agitál az egyesület 
érdekében. A kedélyes este a reggeli órában 
ért véget.

Megsemmisített verdikt. A legfelsőbb bíró
ságnak a nyíregyházi esküdtszék egy igen 
súlyos tévedését kellett megkorrigálnia. A té
vedést az esküdtek főnöke követte el, aki 
egészen misképpen hirdette ki a verdiktet, 
mint ahogy az szólott; ez pedig azzal a követ- 
kezmónynyel járt a szerencsétlen vádlottra 
nézve, hogy hót évi fegyházat mért reá a 1 
bíróság, holott helyes verdikt esetén csak né
hány évi börtönt kaphatott volna.

Berecz Sándor büdszentmihályi lakos ese
téről van szó, aki ez évi augusztus 21 én 
Kalandra Antal tiszttartót a kaszájával egyet
len suhintással úgy vágta keresztül, hogy a 
szerencsétlen tiszttartó ott a helyszínén nyom
ban elvérzett, alig egy-két perez alatt kiszon- 
vedett. Berecz grót Dessewffy Aurélnak, a fő
rendiház elnökének büdszentmihályi uradalmá
ban volt alkalmazva. Munka közben Kalandra 
valami miatt ráczólt, majd mikor a béro? nem 
engedelmeskeoett, többször arcul ütötte és 
megrugta. Ezen való haragjában, hirteb .. fel
indulásában követte el véres tetté : srecz 
Sándor.

A nyíregyházi törvényszék, mint e küdt- 
biróság, szeptember hó 4-ón tartotta neg ez 
ügyben a tőtárgyalást és ezen történt az a 
sajnos tévedés, amelyhez hasonló még alig 
fordult elő.

Az esküdtekhez ugyanis két fökórdcs 
volt intézve. Az egyiket a kir. ügyészség in
dítványozta s arra vonatkozott, vájjon Berecz 
Sándor Kalandra Antal tiszttartót szándékosan, 
de nem előre megfontol szándékkal ölte-o 
meg. A másik kérdést a védő hozta javaslatba. 
És e kérdés arra vonatkozott, vájjon a vád
lott a tiszttartót nem abból keletkezett erős 
felindulásban vágta-e keresztül a kaszájával, 
hogy Kalandra Antal őt közvetlenül azelőtt 
több Ízben arcul ütötte, sőt rnagrugta.

Az esküdtek tiz szóval kettő ellenében 
a védő által indítványozott kérdés értelmében 
kimondták, hogy a vádlott az elhunyt áldozat 
részéről szenvedett méltatlan és súlyos bán
talmazás folytán támadt haragjában s felindu
lásában fosztotta meg életétől Kalandra Antalt.

Az esküdtek főnöke, Sípos Ferenc azon
ban zavarában egészen másképp hirdette ki 
az esküdtek határozatát, mondván, hogy az 
esküdtek a súlyosaim módosítást akceptálták, 
így aztán a törvényszék hét évi fegyházzal 
sújtotta a vádlottat. A tévedés másnap kide
rült s a törvényszék, amikor az iratokat fel
küldte a Kúriához, jelentést tc*t a sajnálatos 
esetről.

A kir. Kúria II. büntető tanácsa Sebes
tyén Mihály elnöklésévcl, Garam Jenő biró 
előadásában múlt hó 27-ér árgyalta a külö
nös esetet. A tárgyaláson: . ronaügyószség 
részéről Küchler Gyula koronaüg, •ész-helyettes 
jelent meg, védő dr. Kardos Ijamu volt.

A kir. Kúria az esküdtek főnökének té
vedése miatt az ítéletet megsemmisített© s az 
esküdtbiróságot új tárgyalás megtartására uta
sította, mert az ítélet és a verdikt között ellent
mondást látott.

Amin bajos eligazodni. Városunk egyik 
nyilvános he'yón szintén megtartották a szyl- 
veszter estét. Abban az ünnepélyes pillanat
ban azonban amikor az Óév birodalmát át
vette az ujesztondő szokás szeriut elaludtak 
a villamlámpák és a vendógsoreg elé helye
zett szivarok eltűntek a tálcáról. A tettes is 
megkerült később egy kisegítő személyében 
azonban a statisztikusokat és a büntető jogá
szokat most az a kérdés foglalkoztatja, hogy 
melyik esztendőben is követtetett el a kihá
gás. Ezt még a tettes sem tudná megmon
dani.

Oláhság fészke. Szabolcsmegyónek is van 
egy szöglete Adony táján, ahol nem valami 
nagy lelkesedéssel fogadták az uj népokta
tási törvényt. A vezetőség azonban belátta 
az ellen való agitáció céltalanságát és a 
balázsfalvai román érsek kezdeményezésére 
megkezdték a községek az iskolákon levő 
román feliratok eltávolítását.

15000 bajba jutott emberen segített a 
budapesti mentöegyesület a múlt évben. Nagy 
szám, de ha százalékokban arányitjük a la
kossághoz, akkor Nyíregyházán rosszabbak 
az állapotok, mint a fővárosban. Pár nap 
alatt, több elesés és lábtörós történt, melyek
hez ha hozzávesszük a gyakori szerencsét
lenségek és öngyilkosságok nagy számát, 
akkoi be kell látnunk, hogy ideje volna már 
azt a pár ezer koronát megszavazni, melyet 
a tűzoltó egylet parancsnoka kór a mentő 
felszerelés megvételóse.

Meghurcolt halott. Jankovics Pál, hely
beli, Bundástanyai lakosnak múlt hó 31-én 
meghalt egy 3 hetes gyermeke. A 16 kilo
méteres távolban eső tanyáról múlt csütörtö
kön szánkán akarták behozni a halottat, de 
a nagy hófúvásban a lovak nem voltak ké
pesek a szánba törtetni a nehéz utat. Az apa 
az elhalálozást követő negyedik napon a há
tán hozta be halottját ős igy volt képes el- 
temettetni. Az ilyen emberek tudják igazán, 
hogy mily zimankós idő volt e hó 2-án.

Elgázolta a vonat. Vasárnap egy teher
vonat Kondás János komecsei lakost elgá
zolta. A szerencsétlenül járt embert a kerekek 
kidobták, úgy, hogy sérülései csak kisebb 
fokuak.

Kirabolt lakás. Udvarhelyi Péter keme- 
; csei földbirtokoshoz karácsonyban betörtek 
| és 2140 kor. készpénzét elrabolták. A gyanú 

kóborcigányokra háramlik.
Vonatkésések. Az újév első két napjában 

olyan hóvihar dühöngött vármegyénkben,
! hogy a vasúti síneket 2—2 \* méteres kőré

teg is borítja. A vonatok 5 — 18 órás kósó- 
I sekkel jöttek csak be. A szánkával való köz- 
i lekedós pedig lehetetlenné vált.

Öngyilkosság. Benyák Mária kisvárdai 
varróleány szivén lőtte magát. Tettének oka 

j  ismeretlen.
Farkasok garázdálkodása. A szokatlan hi- 

! deg kiszorította a farkasokat az erdőből. 
Környékünkön is több darabot , láttak a ta
nyák között ólálkodni. Tegnap éjjel a bes
tiák a kallói határban szóttéptók Horvát Jó
zsef szabósegédet.

Megfagyott ember. Tegnap reggel a buj- 
tos alatt egy középkorú napszámosnak lát
szó embert találtak megfagyva.

Gözeke szövetkezet. Beregmegye tisza- 
menti birtokosai a vármegyei gazdasági egye
sület kötelékében gőzeke szövetkezetét ala
kítottak és elhatározták, hogy Szabolcsme- 
gvóben is vállalnak munkát.

Felvétel. Budapesten a kereskedelem
ügyi miniszter által fenntartott szabászati tan
folyamra, városunkból Szalóczy Gyula véte
tett fel.

dolog
gyünk.
kötött

az, hogy mindent a készítőjénél ve- 
Tehát beiéit bőrkeztyüt I frt 50 kr. 

ko?fy;;t 24 krajcárért és feljebb csakis
Blumfoerg oózsef, keztyü-, fűző- és k '^zergyárában 
és illa tszer-rak tárában , Nyíregyházán vegyünk ! J

T o v á b b á :
Illatszer . . . .  10 krtól
Borotva . . . .  60 „
Szappan . . . .  4 ,
Fogkefe . . . .  18 „
Fésű kazetta. . . 1*20 ,
S á p c i p ő  és más árucikk 

igen olcsón kapható.
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Figyelmeztetés. Megütközéssel hallom, 
hogy nőm neve alatt valami szélhámos gyűj
tést rendez a városban. Miután nőm senki
nek sem adott megbízást semmiféle gyűj
tésre, kérném az illetőt, mint csalót, egysze
rűen a rendőrség kezébe juttatni. Nyíregyháza, 
1008. január 3. Paulik János, ev. igazg. lel
kész.

sa1 egybekötött kitünően sikerült vigestólyt 
rendezett. A műsor első pontja a tánc volt, 
mely 8 órakor vette kezdetét és 10 óráig 
tartott. 1 íz órakor kezdődött meg az igazán 
nagyon ügyesen összeállított műsor-számok 
előadása. Propper Ede az est leforgása alatt 
állandóan derültségben tartotta a mulató kö
zönséget kupiéival ós ügyes vicceivel. Szim- 
bolinecz János és Lahovits Sándor népdalok 
éneklésével mulattatták a közönséget. Gurbán 
Ödön „Vén csösz“ c. komikus szavalatán is 
igen sokat mulattak a jelenlevők. Kazimir 
K. az „Öngyilkos* c. magánjelenetet kifogás
talanul adta elő, ós a többi szerepeiben is 
jó volt. Farkas Lázár ós Szabó István ma
gyar népdalokat fuvoláztak a jelenlevők tet- 
szés-nyilvánitása mellett. De általában az 
összes szereplők jók voltak. Lapunk szűk 
tere nem engedi meg, hogy az összes sze
replőket mind külön-külön említsük meg. Az 
élvezetes műsor éjjel egy órakor ért véget I 
,, Az év búcsúja* c. allegorikus képlettel, mely ; 
után reggel 6 óráig tartó táncmulatság volt. 
Az első négyest közel 100 pár táncolta.

Sorshúzás. A folyó óv távaszán sorozás 
alá kerülők f. hó 25-ón délután tartják meg j 
sorshúzásukat a városházán.

Megbüntetett háztulajdonosok. Pár napon 
belül 150 háztulajdonost büntetett meg a ren- j 
dőrsóg a járdák le nem takarításáért, illetve 
homokolatianul való hagyásáért. Nagy meg
nyugvással vették ezt a járókelők tudomá
sul, de Jviszont a háztulajdononsok azon kí
vánsága elöl sem lehet kitérni, hogy az 
éjjeli hóesést követő napnak bizonyos órá
ját kellene kijelölni, ameddig a járdák rend- 
behezandók, mert a mostani rendszer mellett 
egyik gazdával szemben már 6 órakor meg
állapítja az arra járó rendőr a kihágás elkö
vetését, addig a másik háztulajdonos 9 óra
kor is kellő időben tisztítja le a járdát.

Pincetüz. Veszedelmes piucetüz keletke
zett szerdán éjjel az Otthon kávóház pincé
jében, melyet a tűzoltóság csak nehezen tu
dott elfoiytani. Az üvegek nedves szalma bur
kolatja sürü folytó füsttel égett és lehetetennó 
tette a benne való huzamosabb tartózkodást. 
A kár jelentéktelen.

Halastó. Tengeri halak importálásával 
akartak egyes nyíregyházi kereskedők a 
népnek olc-ó hús t ' juttatni, de a nyíri gyo
mor azt nagy szaga miatt be venni nem 
nem tudta. Sokkal nagyobb eredményeket 
igér a halastó létesítése, melyet a földmive- 
lésügyi miniszter a költségek telének a vi
selésével támogat. Aradon a tavasszal kez
dik meg a létesítést ós Nyíregyházán is meg 
lehetne°az eszmét valósítani, ha komolyan 
hozzá látna a városi tanács a keresztülvi
telhez.

A terjedékek elhóditása. Bennünket is ér 
dekelhet az a tapasztalat, melyet a székes
főváros mérnöki hivatala tett a terjedékek 
elfoglalása terén. Sorba járták az utcákat ós 
azt észlelték, hogy az utak szabályozásakor 
hűségesen megfizettetik az építtetők a város 
által nyert területeket, azonban a köztekin- 
tetböl eleső részeket lassanként e l f o g l a l 
ták. Nyíregyházán is felfórne egy kis őr
ködés.

Leszúrt ember. Somosi János helybeli 
napszámost Székely János szóváltásból kifo
lyólag leszúrta. A sérülés súlyosabb természetű.

Menyasszonyok, vőlegények ékszer, óra, 
ezüst szükségleteik beszerzésénél el ne mu
lasszák Magyarország legnagyobb, legjobb 
hírnevű céget Löfkovits Arthurt Debrecen
ben felkeresni, vagy képes árjegyzékét in
gyen bórmentve kérni.

Legelő és rét téli javítása. Lapunk egyik 
olvasója kérdést intéz legelője ós rétje fel
javítása tárgyában. Írja, hogy van 70 hold 
legelője, könnyű, homoktalaju, melynek egy- 
rósze mélyebben fekszik ugyan, de nem viz- 
állásos. E legelője nagyon ellővén mohásodva, 
attól gyakori fogasolás után kitisztította ugyan, 
de most meg azt tapasztalja, hogy a fü na
gyon ritka rajta s nem is bokrosodik. Miután 
pedig a faluban a téli időszakban nem tudja 
összeszedni a szükséges istállótrágyát, kérdi, 
hogy műtrágyákkal érne-e ei eredményt s 
minő műtrágyákat kellene használnia. El
mondja azután, hogy e mellett van egy 
ugyanolyan talajú, de mélyebben fekvő rétje, 
amely ugyancsak gyenge hozamot ad évek 
ó ta ; óhajtana tehát fümagkeverók s műtrá
gyák alkalmazásával nagyobb eredményt el
érni ; kérdi minő keveréket ós műtrágyát 
használjon, mely időben szórja el, s végül, 
hogy széna kaszálás után ós ősszel nincson-e 
a rétnek ós legelőnek hátrányára a boroná- 
lás. Tisztelt előfizetőnk kérdésére egyik gaz
dasági intézet tanárának megkérdezése után 
a következőkben válaszolunk. A könnyű 
homoktalaju legelő s rét, melyen a trágyá
zás hiányában a főállás ritkás, a műtrágyák 
alkalmazásával feljavítható következő eljárás 
szerint. Kát. holdanként 250 kg. thomassalak 
ós 100 kg. 40 százalékos kálifrs»gya össze
keverve késő ősszel kiszórandó ; ha a rét s 
legelő savasszal hosszabb ideig viz alatt ál
lana, csakis ez esetben ajánlatos a kiszórást 
tavaszra halasztani. Ezen trágyázással azon
ban csak a pillangósvirágú növények fejlő
désének kodvezünk, a füfólék gyarapodásá
ra — ami szintén igen fontos — nitrogón- 
tiágyát is kell adni. Ezen célra legjobb a 
chilisalótrom, melyet korán tavasszal kell ki
szórni, kát. holdanként 40—45 kg.-ot szá
mítva; ha a sarjut is javítani akarjuk, az 
anyaszóna letakaritása után .v, —25 kg. újó
lag kiszórandó. A kálifoszfátírágyázás eleinte 
2, később 3 évenként ’oegismétlendő, a chi- 
lisalóttom azonban — ha erre szükség van 
— évenként alkalmazandó. Egyelőre a fűmag 
íelülvetósétöi el lehetne tekinteni s a műtrá
gyák hatását bevárni. A 'étek s legelők őszi 
fogasolása, különösen a .ni viszonyaink k ö 
zött, ahol a herefólók nem dominálnak, fel
tétlenül előnyös.

A ..Divat Szalon t 11, Magyarország eg;ét
ién komoly és hasznos ’rányu női lapját ajánl
juk olvusoink figyelmébe A mai súlyos gaz
dasági viszonyok közin mikor feltétlenül 
megköveteljük a Család ..linden asszonyától, 
liogv a dolgozó i'iírli melle állva, a maga házi
körében szorgalmával, ügyességével megtaka
rítsa a nehezen szerzett filléreket, teljes meg
nyugvással vihetjük be otthonunkba a Divat 
Szalont, melynek minden tövavése oda irá
nyul. hogy a leghasznosabb formák között 
fejezze he a leány nevelést én álion támaszul 
a feleségek és anyák melle v. Tanít szabni- 
varrni s ez által hatalmas fegyvert ad a nő 
kezébe a divat ellen, meiyet . -ellőzni, megta
gadni úgy sem lehet, bantu vele kiegyezni 
usszonyi kötelesség. Kedvet reszt, eszközöket 
nyújt arra, hogy fiatal anyák a gyermekeikkel 
fogl atkozzanak: készítsék a ruhá" kaikat, já
tékszereiket, kézbe adhassák az o'vasnivalóikat 
és rendezhessék a játékaikat. Ug anigy foglal
kozik a háztartás vezetésének ^érdeseivel, az 
otthon csinosításával s főképpen azokkal az 
otthon végezhető házias munkákkal, melyek
nek eredménye tekintélyes megtakarítás. Szó
rakoztatás céljából pedig egy, a divatlap fo
galmát tekintélyesen fölülmúló szépirodalmi 
részt is ad, melynek válogatott közleményeit 
kiváló Írók szolgáltatják. Szerkeeztői postáját

pedig, e női lapuul oly fontos, szinte életkér
déssé benső összeköttetéssé, gondviselósszerü 
vezetéssé fejlett rovatot, maga a szerkesztő : 
Szabimé Nogáll Janka intézi el, akihez igazi 
gyermeki szeretettel járulnak hosszú évek óta 
hajban, gondban, tanácstalanságban szenvedő 
hívei, hogy azokat folyton vigasztalja, báto
rítsa, felvilágosítsa, s asszonyi kötelelességei- 
ben megerősítse. Nemes értékes házibarát a 
Divat Szalon, kiállítása is pazar pompával 
bizonyítja be, hogy az előkelő magyar úri höl
gyek kezébe való. Előfizetési ára : egész évre 12 
K, mellékletekkel, szabásivekkel, zenemüvekkel, 
színes nyomású képekkel egyben. Mutatvány
számot ingyen és bérmentve küld a Divat Sza
lon kiadóhivatala Budapest, IV., Eskü-ut 5. sz,

Statisztika. A szabolcsvármegyei „Erzsé
bet* közkórház 19U7. évi beteg-forgalma. 
Az óv folyamán felvétetett 1981 férfi és 
1496 nő, vágyás 3477 beteg. Ehhez járul az 
előző 1900 évről visszamaradt 75 férfi ós 74 
nő, ily módon az egész évben 3626 beteg 
lett gyógykezelve. Ezek közül gyógyulást 
nyert 2031. Javulva távozott 1073. Gyógyu- 
latlanul bocsáttatott el 140. Elhunyt 137 be
teg. Az óv végén ápolás alatt maradt 195 
beteg. Az óv folyamán felmerült ápolási na
pok száma 04316.

A légzőszervek megbetegedésénél feledtte 
fontos azonnal, mihelyt az első jelek mutat
koznak. óvintézkedéseket tenni, miért is 
ajánlatos, mindenkor egy hatásos szert kész
letben tartani, még pedig nem köhögés elleni 
cseppeket vagy ezukorkákat, hanem egy 
feltétlen segítő háziszert. Mint ilyen legjobbun 
ajálható a .Sirolin-Roche*, mely számos 
kórházban lett kipróbálva ós a légzőszervek 
valamint bronchiai-hurut ellen a legjobb 
hatásúnak ismertetett el. „Sirolin-Roche* 
kevesbíti a köpetet, gyógyítja a gyuladást 
ós egyrben előmozdítja az étvágyat is. Min
den gyógyszertárban kapható.

Az arszágszerts ismert zenemüfolyóirat 
a „Zenélő Magyarország* ez újévi 350-ik 
füzetével, 15-ik évfolyamát ózdi meg. A 
magyar zenekedvelő közön i osztatlan sze- 
retetóben megizmosodott egyetlen zenemü- 
foiyóiratunk ezután is havon; > kétszer meg
jelenő 14-14 oldal terjed1 mü füzeteiben 
mindég első kézből hozza azon legjobb s 
legsikerültebb magyar ós külföldi hírnevesebb 
zeneszerzők kompozícióit, melyek a magyar 
dal, népdal, opera operetté, müdai, vigdal. 
táncz ós szalonzene terén, énekre zongorára 
s helydyol közel hegedűre megjelennek. 
Munkatársai a legnevesebb magyar ós kül
földi zeneszerzői:. Előfizetői teljesen nélkü
lözhetik a drága zenemüveket, mert minden 
számottevőbb zenemüujdonság először a 
„Zenélő Magyarországában lát napvilágot. 
Nevezetes újítása hogy: ez évi 1. félévi 
előfizetői a páratlan tartalmú Húsvéti zene
albumot az egész éves előfizetők ezt ós 
még a Karácsonyi zenealbumot díjtalanul 
kapják. Az 1908-evi 350-ik füzet tartalma : 
1. Két uj magyar dal Alkalomra ráhajlik a 
szomorufüz ága. 2. Istenem mikor leszón- 
nékem ötforintos kedvem : ü. Lányi Ernőtől 
egy ponpás „Intermezó,* III. Szent- Gály Gy. 
Reviczky Gy. .Hangulat cimü müdala. IV. 
Hollheime: Jeroma, „In Maraccó* moór se- 
renádja. Előfizetési ára: Egész évre — 24 
íüzetre — 12 korona, félévre — 12 füzetre 
— 6 korona. Egyes füzetek ára 1 korona 
E'őfizetósek a „Zenélő Vagyarország* (Klok- 
ner Ede) zenemű kiadóhivatalához. Budapest 
Vilii. Józsefkör-ut 24. iutózendök, honnan 
megismerésre mutatványszámot is küldenek. 
A magyar zeueto< nékeinknek külföldön is 
becsületet szor»ó érdemes vállalatot minden 
zenebarátnak fig^nlmébe ajánljuk.

Ipari vánd/'"' folyamok városunkban. A 
kerületi ipar- ós ker^ kedelmi kamara dolgo
zik a Technológiai .n. kir. IparmuzeummaL 
együttesen, a debreceni kamara kerületében

i r o f í i t
•Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. influenza
«llen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthoev értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor 
„ Rotfhe“  eredeH a ^ n a ffo tu a l.

F . R # e h «  Sl C * .  B a s e l (Svájc)

„ R o e h r  “
'Kapható orvosi rendeletre « grof/sxertánA* 

bán. — Ara Ovegcntdat 4.— harsai.
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jövő évben rendezendő cipész és szabó ipari 
vándortanfolyamok előkészítésén. Tervbe van 
véve ily tanfolyamoknak rendezése a szak
mabeli iparosság tovább képzésére: Máté
szalka, Nyírbátor, Kisvárda, Nagyszőlős, Tisza- 
földvár, ’Törökszentmiklós, Kunszentmárton, 
Püspökladány, Máramarossziget, Jászberény, 
Mezőtúr, Karcag, Nagybánya, Nagykároly, 
Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúná
nás, Munkács, Beregszász, Szatmár. A tanfo
lyamok 4—6 hétig fognak tartani és a részt
vevő iparosságra semmi költséggel nem 
járnak.

A községi jegyzők régi óhajtását tel
jesíti a belügyminiszter, amidőn elrendelte, 
hogy a törvényhatóságok alapokat szer
vezzenek, melyből a kir. adóhivatalok ut
ján vehetik fel a jegyzők fizetésüket

Az elvesztett becsület visszaszerzé
séről folyt a tanácskozás a képviselőhöz ; 
egyik bizottságában, amidőn az igazság- i 
ügyminiszter kijelentette, hogy lehetővé j 
kívánja tenni, hogy a hibát elkövetett : 
emberek, bizonyos évek múltával közhi- í 
vatalt is viselhessenek.

A váltóvás reformja Vármegyénk min- j 
den számottevő bankjától és kereskedelmi j 
telepétől véleményt kért a kereskedelmi ka- j 
mara a váltóvás ügyében, melyek mérlege- ! 
lése után a következő javaslatot tette a mi
niszterhez: A postaóvás intézményét a ka
mara — tekintve a nálunk nem kedvező 
viszonyokra — sikerrel bevezethetőnek nem 
találja. Helyette azonban megvalósitandónak 
véleményezi az igazságügyi m. kir. miniszter 
ur javaslatait, következő módosított alakban :
A váltótörvény 44. §-ának óvás elegendő 
rendelkezését a kibocsátóra és forgatókra is 
kiterjeszthetönek találja a kamara, de a fel
merült számos aggály eloszlatására garanciát 
kivan, talán oly közokiratszerü (egyszerű 
közjegyzői kiadvány) igazolással, mellyel a 
váltóperben fölvetett kifogással szemben egye
dül volna tanúsítható, hogy illető az óvási 
határidőben telepes és váltóbirtokos is volt. 
Ugyanez alapon a íorgatónak és kibocsátó
nak a fizetés hiányáról órtesittetését és kí
vánja. Váltójegyzóként, hol sem közjegyző, 
sem járásbirósági székhely nincs, ügyvéd is 
megbízható; községi-, vagy körjegyző ellen
ben nem. A váltóóvás a fizetés hiánya miatt 
felvett óvásnál magára a váltóra vezetendő. 
Más óvásnál külön okirat tartandó fenn. Fi
zetés hiánya miatt telvett óvásokról egyszerű 
rovatos könyv vezetendő. Óvási idő 9—G 
óráig, megszakítás nélkül. Az óvási illeték 
1 koronára szállíttassék le. Az óvási dijra 
pedig az értékkel arányos díjtétel állapíttassák j 
meg; mindkét irányban a törpe váltók lehe- : 
tóleg kedvezményezendók.

A pálinka. Csathó István orosi lakos | 
tegnap bement az ottani korcsmába, ahol 
előtte ismeretlen emberokkoi szóváltásba ele
gyedett. Alig távozott a mulatás helyéről, 
amidőn utánna lopóztak és agyonlőtték. A 
gyilkosok kiderítése folyamatban van.

Orvosi körökben már rógismert tény, j 
hogy a Ferencz József kvserüviz valamennyi j 
hasonló vizet, tartós hashajtó és emlitósré- 
móltó kellemes izénél fogva, már kis adagban j 
is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan | 
Ferencz József keserűvizet.

Figyelem. Olvasóinknak megtekintésre ! 
avánljük az első nyíregyházi electrotechnikai j 
ajállala.t kirakatjáf, hol karácsonyi és újévi I 
ajándékok vannak kiállítva. Vasuti-ut 2. sz.

Amit Liliké születése napjára kiván
Egy bábut, amely azt m ondhatja: „M am ám !' Egy bábu- j 
kocsit és egy egész rakást Eay igazi sodeni ásványpasz- j 
tilbiiból. Ezekre ugyanis vágyódik a Liliké eszeveszetten 
és ezeknek köszönhetjük azt, hogy mindig talpon van. 
L á ttá é  valaha Lilikét betegeskedni? Vagy köhögött már 
valaha? Látja, ezt elérte Eay ioazi sodeni pasztilláinak 
rendes, bajmegelőző használata által. Tegyen Ön is k í 
sérletet vele. Skatulyája csak 1 Mö K-ba kerül és minden 
gyógyszertárban, minden drogériában és minden ásvány- 
vizkereskedósben kapható. Vezérképviselet Ausztria — M a
gyarország vezérképTiselősége : W. T h .  G u n tz e r t  
Wien XII. B e lg h o ffe ra tra s s e  6.

Szép és kedves ujesztendei ajándékot, 
meglepő olcsó árért szerezhet he Vrabecz 
óra- és ékszer-raktárában Nyíregyháza, Is
kola utca 8.

Ö tös s z á m . Ezen egyszerű elnevezés 
alatt jött forgalomba és vált általánosan ismertté 
és kedveltté azon pompás kávékeverék, mely 
Cuba, Gyöngy, Jáva és Moccának szakszerű ve- 
gyitéke s naponként frissen pörkölve 2 frt 30 
korért kaphat Hoffmann Adolf üzletében.

A t. k ö z ö n s é g  szives figyelmébe 
ajánljuk Prcisz Bertalan (Korona-épület) 
posztó áruházát, a hol Is a legújabb hazai 
férfi gyapjú szövetek valamint a legdivato
sabb női costiiműknek való kelmék kaph.itóh.

Alkalmi vétel: mig készlet tart, 1 kg. 
Cnba- v. táy öngy-kavó 1-50, ugyanott Dietí- 
rich-J'éie ten-rumnk és teák jutányosabban 
beszerezhetők mint bárhol. ílirschler .Mór 
fűszertereskedönel Nyíregyházán. (Volt Tö
rök Póter-féle üzlet).

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A gazdaközönség figyelmébe !

A „Franck Henr. Fiai* kassai pótkávégyár 
igazgatósága a gazdaközönségnek a cikória gyö
kér termelését is ajanlja a vetésforgóba való 
fölvételre.

A cikória-gyökér mélytalaju, jó erőben 
lévő agyagos vagy homokkal vegyített földet 
igényel, mely lehetőleg már ősszel lett felszántva 
és mtgtrágyázva és a melyen elöveteményül 
„kalászos növények" termeltettek

Az 1908 evben a gyár 3 kor. 50 fillér 
árban váltja be a cikória-gyökér wétenuá/sá- 
ját „ab Nyíregyháza" és az átvétel a kassai 
gyárban lévő hídmérlegén fog eszközöltetni 
melynek megtörténete után az egész termés 
érteke — 3 százalék súly levonással — kész
pénzben azonnal kifizettetik.

Bővebb fölvilágositással szívesen szolgál 
a gyárigazgatóság

Kassán, 1907. november hóban.
Franck Henr Fiai.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:

HLATKY-SCHLICHTER GYULA.

H irdetések.
12335/1907. tk. sz.

Árverési birletiényi kivonat.
A nyíregyházai kir. törvényszék mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a budapesti 
malomópitószet Podvinecz és Ileisler buda- 
desti bej. cég végrehajtatnak Posta Ferenc 
és neje Labancz Mária végrehajtást szenve
dettek ellen 2218 korona 07 fillér, ennek

1907. évi február hó 1 napjától folyó 6% 
kamatai 35 kor. 30 fii!, eddigi és 24 kor. 30 
fillérben ezennel megállapított jelenlegi költ
ség, továbbá az Első Magyar Általános Biz
tosító társaság csatlakozott végrehajtatónak 
117 korona 60 fiilór töke, ennek 1906. évi 
október 1-től folyó 6% kamatai, 75 kor. 50 
fillér eddigi és a még felmerülendő költségek 
behajtása iránt folyó végrehajtási ügyben az 
ezen kir. törvényszék területén fekvő követ
kező ingatlanok :

a) a rakamazi 680 sz. tjkvben A j  1 
sor, 87. hrsz. a. foglalt ház és udvarból álló 
ingatlanság 800 kor. becsórtókben ;

b) a rakamazi 1382 sz. tjkvben A f  1 
sor 612—203/a hrsz. a. foglalt szántó és er
dőből álló ingatlanság 128 kor. becsórtókben ;

c) a rakamazi 1382 sz. tjkvben A f  2 
sor (3195 b 3192/193) hrsz. a. foglalt kaszáló 
legelő és füzesből álló ingatlanság mely ezen 
ingatlanságra b2 sorsz. a. (3195—124—192/b 
3192 — 194—271) hrsz. a. ingatlanok minden
kori tulajdonosai javára közös legeltetési 
szolgalmi jog és b 2 sorsz. a ezen ingatlanból 
34152 □ -ö l területre a kir. kincstár javára 
vizlevezetósi szolgalmi jog van bekebelezve 
és a mely szolgalmi jogok ezen ingatlanon 
az árverés után is teljes épségükben megma
radnak, 20 korona becsórtókben az 1908. évi 
január hó 25-én d. e. 10 órakor Rakamaz köz-

I sógházánál megtartandó nyilvános árverésen 
becsáron alul is elfognak adatni.

Az árverési feltételek a következőleg 
állapíttatnak meg:

1. Kikiáltási árak a fentebb kitett 
becsárak.

2. Bánom pénzül a becsár 10%-a.
Kelt Nyíregyházán, a kir. tszék mint 

| tk vi hatóságnál 1907. évi október 28-án.
Borbély,

kir. it. tábla bíró.

□

£5-*,V t" .

o Ó -  -e >

szállít, f a j t i s z ta s á g é r t  jó tá l lv a  legdns bb válasz
tókban a már évek óta elsőnek és legmegbízha

tóbbnak ism ert:

Küküllömenti első szölöoltvány telep 
tulajdonos : C a s p a r i  F r i g y e s ,
Medgyes 95. sz. (Nagyküküllö megye).

T essék  képes á r je g y z é k e t k é rn i !
Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré 
széből érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének m egtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szó , ínt irásbe- 
lileg bizonyságot szerezhet magának fentiszólőte- 

lep feltétlen megbízhatóságáról.

Uj találmány ! Hazai i n a r !
-------- Aranyéremmel és dlszoklevéllel több ízben kitinnel \<\
Telefon i25. sz. A l a p í t h a t o t t  1 8 6 9 . é v b e n .  r,'!l'f0il

■m~ Fúrott kutak epitese bármilyen kaliberű csövekkel,
Bármennyire elhasznált eketalyigákat, ezen rendszerre teljesen újonnan 
átalakítok darabonként 14 koronáért. Ekék s egyéb gazdasági eszközök és 
gépek javítása, valamint ujonan a legjutányosabb árakon. Tengelynéíküii csap

ágyas eketalyiga, önmiiködö pormentes kenő szekezettel.
Erő és kézi szivattyúk, vízvezeték és fürdők szerelését a legnagyobb szakértelem

mel eszközlöm. Kívánatra költségvetéssel készséggel szolgálok.

S z i lá g y i  Mihály *♦»*» M»ro«kut építési vállalata
-  *P. J  Nyíregyházán.
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Blousok nagy 
választékban !

Köhögés, rekedtség és hurut ellen ninos jobb a

Réthy A* cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  f i l lé r .
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

Nagy újévi ocássio!
Állandó nagy 

raktár gyász
kalapokban !

A nagyérdemű hölgyközönség szives tudomására hozom, hogy az idén

karácsonyi és újévi ajándékok
ig nak alkalmas cikkekben m

ren d k ívü l n agy  r a k tá r  van  ü z le te m b e n .

Női moöel kalapok!!
Női é s  g y e r m e k  fe lö ltő k , v a ló d i s z ő r m e  p lü sc h  h o s s z ú  
é s  röv id  k a b á to k . B o á k a t m é ly e n  le s z á l l í to t t  á rb a n
árusítok, miről a nagyérdemű hölgy közönség meggyőződését leérem. 

Mielőbbi h. pártfogását kérve vagyok, kiváló tisztelettel:
33*9

■J

N y ír eg y h á za  é s  v id é k e  le g n a g y o b b  á r u h á z a .

raktár gyász
kalapokban !

I Blousok nagy
választékban!

Saját sajtolásu, kókuszolajból nyert 
szavatoltan tiszta, legkitűnőbb minőségű

r f%
óvBÓ fílO Ó
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Különféle rendszerű Írógépek !
A magyar és német gyorsírás alapos oktatása kivá-

4© © lóan bevált módszerrel! ©
4©  Felvilágosítások és beiratások Nélkülözhetetlen mindazoknak, 

naponta tí. u. 2 — 4-ig, kik a kereskedelmi
Egyház-utca 24. sz. pályán működnek!

(B ejegyzett védjegy)

k ó k u sz z s ir t á ru s ít  az
Első Magyar Kókuszdió Olajgyár j
„Bóni'1 eártelBp és mezöpzflasási r. t. i

Nyírbátor.
Vfízórkópviselö: Gansl L. és Fia Nyíregyháza

Látványosság a fővárosban!
DEÁK FERENCZ-SZÁLLODA

C s e n d e s  c s a l á d i  s z á l l o d a !
B u d a p e s t, V I I I . ,  t t-g te le k j-u te /.a  7.

Kényes berendezés 75 szo b a , kő ponti Iéu fü tés , 
v illany v ilá g ítá s , a m e r ik a i önm űködő i é/.m osddk,
fü rd ő k , ténycsen berendezett k.ivéluiz. mérsékelt árak.

5 percnyire a keleti pályaudvartól. 
Tulajdonos: P A L L A 1 MI K S  A.

9 KÖVEK

. , , . . . w w vvvvvvvvvVW wvvW y.vy.v

A legutóbbi időben felmerült azon 
sajnálíitos^tény, hogy a „Dréher Antal" 
jelzésű üvegekbe m á s  gyártmányú söröket 
fejtenek és árusítanak, a közönség ezáltal 
pedig megtévesztve van. Ennélfogva bá
torkodom a n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy csakis az a valódi 
kőbányai Dréher-féle sör, a mely „Dréher 
Antal Kőbánya jelzésű dugóval van ellátva.
Kiváló tisztelettel Friedmann Jakab,

aDróher Antal kőbányai serfózóde __ 
szabolcsvármegyei kizárólagos képviselője.

5........... ..........................................................

j Nyíregyházi Göziégiagyár j 
j Részvénytársaság. j
j *  Városi iroda: Városház-utca 7. szám. *  j 

• A já n lja  kitűnő m inőségű i ^

 ̂ mindenféle alakban és nagyságban ^

[ l e g o l c s ó b b  á r a k  •
 ̂ mellett kaphatók: a

»FOHRER ZSIGHOND FIAINÁL g
) Nyíregyházán, ©
j  V á r m e g y e h á z -u t c z a  5 -ö d ik  s z á m . ^

> S @ # « 9 ® © « 9 9 9 * 9 « 0 9

j
I géppel gyártott tégláit, í 
I géppel gyártott váló- j 
j gatott tégláit, i

kézzel gyártott tégláit, j
j Helybeli megrendelések házhoz szál- f 
| —  littatnak. = = = = =  j

H irdetm ény.
A Nagyméltóságu Földmivelésügyi Mi
nisztérium 60900/1896. számú szokvány- 

rendelete szeriut
válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis, Rupestris Monticóla és

?HH VitiS-SolOníS SS r.
amerikai vadvessző, valamint ugyanily  ̂
alanyokra nemesített, fenti rendeletnek 
mindenben megfelelő a legkiválóbb bor és i 

csemege fajú

gyökeres fásoltványok
kerülnek ezen évben nálunk eladásra.

Badacsonyvidéki Szölőtelep kezelflsége, Tapolca
(a Balaton mellett.)
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X  s*

Hoffberr és Schrantz x
gépgyár S

b izo m á n y i 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. &

A jánlja  új Viktória sor- 
vető és legjobb műtrágya- 
szóró gépeit válté) k e re 

kek  nélkül,
|  répa, szecskavágóit és gőz- 

X J  I cséplő gépeit, x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X  *2

oo
o Férfiszöveíek
B legújabb csikós, koczkás és g 
0  ~=  sima kivite ’1 ',n, ~ 9

8

legnagyobb választékban, olcsó szabott 
-  árak mellett kaphatók a =

„V ersenyáru házban 4
N yíregyháza Parochia-épület.

Hazai gyártm ányok! 
Valódi angol k e lm ék !
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Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
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Raktáron tartok a legmodernebb 
stilü ebédlő és háló szobákat, saját 
készitményü kárpitozott bútorokat, 
úgymint ebédlő divánok és sálon gar
nitúrákat a legújabb kivitelben és leg
jobb minőségben jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett.

A «• é. közönség pártfogását kérve, 
vagyok

Kiváló tisztelettel

Lefkovits Zsigmond.
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Körte-utcán a 
4-1 k számú 
liázbai egy 

csin< Tan

bu4orozott
szoba

k i a d ó .

Értekezhetni
ugyanott.

Hirdetések
jutányosán felvétet
nek a kiadóhivatal

ban.

Alapittatott 1000.

Egész ruhákat, •  
pongyolákat, |  

alkalmi ruhákra § 
f o d r o k a t  S

bármilyen rövid idő alatt •  
legpontosabban és legjutá- |  

^  nyosabban M •

gouvelliroz |

Első Szabnlcsmegyei kelmefestő, g|| 
vegyiruhatisztitó és gouvellirozó

intézete áSí

[ N y í r e g y h á z á n .
Pazonyi-utca 13.

e © ® © « @ ® ® e « © 9 ® M

9 § '3 m 9 9 & 9 § > 3 Q & 9 ® ® 9 9 & 9 9 & 9 &
Telefon 140. Telefon 140.

| Piriiiger J. utóda (Borbély Béla)
^  k ö n y v a jro m d á ja , k©nyv» é s  p a p i r k e r e s -
m
e
©
$
m

k e d é s e  é s  k ö n y v k ö té s z e te
=  Nyíregyháza. Városház-épület=
E l v á l l a l :  minden a nyomdai szakba vágó hi

vatalos. kereskedelmi, gazdasági és 
magánjellegű nyomtatványok Ízléses 
es szakszerű elkészítését gyorsan és 
jutányos árszámitássa!.

R a k t á r o n  t a r t s  jegyzői, ügyvédi és az élet
ben szükséges nyomtatványokat, iró- 
papirt és más irodai kellékeket.

i ' i l i

Jó-
un

i

H a d ©
olaj gyári berendezés.

Napraforgó-olajgyárunk átalakítása m iatt eladóvá 
tesszük a következő teljesen jó állapotban levő olaj
gyári berendezést.

•2 drb kétoszlopos olajsajtó 1 drb szivattyú két 
dugattyúval, lendítő és szijkerékkel pogácsa kinyomó
val. Egy készlet ugyanaz. 2 drb zuzólienger kettős hen
gerrel, 1 drb gyurógép, 2 drb tiizpergelő 65 cm. át
mérőjű üsttel, 1 drb tüzpergelö SO cm. átmérőjű üsttel, 
2 drb gőzpergelő mindegyik 3 - 3 ,  80 'cm. átmérőjű 
üsttel, l drb gőzpergelő 3 drb 60 cm. átmérőjű üsttel.

Boni gyártelep és mezőgazdasági r. t.
N Y Í R B Á T O R .
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NYOMATÓ. PlRlNviÉR J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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