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Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képv, van

kósssellem,
Ha közelgő választásról esik szó, s 

nem zeti kőzszellem m el is foglalkoznak.
A m ostani zűrzavaros p o litikai helyzet 
gyakori változása, a kibontakozásra irá
nyuló törekvések m eddősége am elle tt  
látszik szólani, hogy új választásoknak  
nézünk elébe. A hatalom  em berei, a 
hatalom ért áhitozók, a m andátum ot 
keresők mind a uem zeti közszellem re  
appeláluak.

Ha az ügyek m enete rendes meder
ben halad, keveset törődnek a nem zettel 
és a nem zeti közszellem m el. Ha baj van, 
ha a nem zettől függ egyeseknek sorsa, 
hata mi állása, akkor beszélni kezdenek ! 
a közszellem ről N agy hiba, hogy csak 
rendkívüli körülm ények m elle tt veszik 
észre a nem zetet azok, ak ik et a nem zet 
emelt fé lte tt, jól javadalm azott á llá
sokba.

Minden korm ánynak egyik legelső  
kötelessége volna a nem zeti kőzazelle- 
m et egészséges irányban fejleszteni. —  
Erről azonban rendszerint meg szoktak  
feledkezni éppen azok, akik alkalom - 
adtán az elhanyagolt közszellem től vár
ják haladásukat. Y olt idő, nem is olyan  
régen, am ikor egyes kormányok, egyes 
pártok maguk zavarták m eg a nem zeti

kőzszellem  egészséges fejlődését, mun
kásságának üdvös irányát. Az akkori 
korteskedések, vesztegetések em lékei, 
romboló hatása, ma is o tt lappang, o tt  
pu sztít a közszellemben. Éppen ezért, 
ha az előrán tott közszellem ben kór
tünetek m utatkoznak, ezért nem a 
nem zetet, hanem azokat kell és lehet 
okolni, akik a rágódó betegség csiráit 
elh in tették .

K önnyen m egeshet és bár aként 
volna, hogy ném elyek a nem zeti köz- 
szellem be v e te tt rem ényükben csalat
koznak. Ez annál valoczinübb, m ert a 
nem zeti látókör szélesbedik, m ert a 
nem zet m egtanult g( ndolkodni. A mai 
választók, nem eszközök többé, akiket 
cikornyás beszédekkel, k ifejezett igére- 

; tekkel, parolázásokkal, eszem -iszom m al 
m egtéveszteni lehet. A mai iskolákban, 
polgári kötelességekre hazafias tanítók  
nevelik a fiatal nemzedéket. Ma már 
a lig  van község, m elynek lelk iism eretes  
papja, elöljárója ne volna, akik hazafias 
irányban fejlesztik az egyes szavazók 
gondolkodj sát. Napjainkban a köznép is 
lapokat olvas, érdeklődik és figyelem m el 
kiséri az esem ényeket.

M indezt azért jeleztük, hogy jól gon
dolják meg akik a nem zeti közszellem re 
hivatkoznak, hogy az ő eddigi v iselke

désük, e lk övetett cselekm ényeik m eg
egyeznek-e a nem zeti közszellem fel
fogásával. Ha a nem zetet ma is olyan  
eszköznek képzelik, m int aminőnek ré
gebben bizonyult, nagyot csalódnak. Ezt 
fogja igazolni a választás. Erről tesz 
bizonyságot a nem zeti közszellemnek  
m egnyilatkozása, ha tér és alkalom nyí
lik zaklatott, h itegetett, rem ényvesztett 
nem zetünknek a cselekvésre.

Ha nemzetünk a sajnos tapasztala
tokból sem okult volna eléggé és nem  
a legjobb m eggyőződését követné az 
esetleg  gyorsan bekövetkező választá
sokkor, akkor valójában megérdemelné, 
hogy viselje oktalanságának súlyos kö
vetkezm ényeit. Mindezt feltenni sem  
merészeljük és hinni szeretjük, hogy 
nem zetünk minden fia aként gyakorolja 
egyik legszentebb polgári kötelességét, 
hogy m eggondolva, m egfontolva választja  
meg, ak it bizalm ával k itüntet.

A naponként, sót órákként előfor
duló esem ények, m eglepetések, fo lyto
nosan ébren tartják a nem zeti közszel
lem et. Van bőven idő arra nézve, hogy 
a nem zet tájékoztassa magát. Nem ta 
lál készületlenül sem a választás, sem  
más fordulat. Éppen ezért veszélyes já
ték egyném elyek részéről a nem zeti 
közszellem re való hivatkozás. Vagy azt

T  .A  PL C A

A rejtélyes okirat.
(Bachkoratakból.)

Ir ts : Mártonffjr Imre.

Bürgőzd város polgármestere Dorong Euzé- 
bius egyedül ült hivatalos szobájában. Oly 
kétségbe esett arccal ült ott, mintha a mostani 
darabont korszakban meg kínálták volna minister- 
séggel.

Hivatalos pecséttel ellátott irást tartott 
kezében, melyet azonban nem birt elolvasni, 
mert szemüvegét elrakta. Szerencsétlenségére a 
jegyző se volt itt s igy senkit sem kérhetett 
fel, hogy az irást elolvassa.

Dorong össze-vissza forgatta a rejtélyes 
irást és mormolá.

Vájjon mi lehet benne. Hátha kitüntetést 
kapok 25 évi hivatalos működésem jutalmául P 
Kivül-belül óriási pecsét, rajta kétfejűi Bizonyo
san Becsből jön, a cs. és kir. kabineti: ódából.

Fejét csóválta, forgatta ismét az iratot, 
midőn egyszerre erős kopogást hall az ajtón.

Az önkénytelenül kiejtett .szabad* szóra, 
melyet a szigorú, de könnyelmű polgármester

hangoztat, egy öreg lump külsejű ember lé
pett be.

— Szegény vagyok, szeretnék dolgozni, de 
nincs munkám, mondá a jövevény, pedig jól 
tudta, hogy egész városban egy munkásra nincs 
szükség.

— Jól van, viszonzá a polgármester. Tudom 
mást akarsz. Ti nem munkát akartok, hanem 
pénzt, hogy aztán pályázhassatok. De megállj 
csak ! Akarsz e rövid idő alatt egy hatost ke
resni P Ha igen, ezt az irást fogod nekem 
elolvasni.

— Olvasni tudok, hála Istennek! mondá 
a koldus büszkén, ki nem tudott a szemüveg 
eltűnéséről semmit sem, hanem azt gondolta, 
hogy Bflrgözd érdemes polgármestere nem tud 
olvasni.

— Nos hát akkor olvasd elő ezt nekem! 
mondá a polgármester barátságosan és a rejté
lyes okiratot odanyujtotta a koldusnak.

— Nos mi lesz! kiáltá a polgármester 
türelmetlenül.

— Valóban, a polgármester úr, az öröm 
hirtelen megfosztott szavaimtól. Tudja ön mi
csoda irás ez ?

— Hiszen éppen azt szeretném tudni, vi
szonzá a polgármester az izgatottságtól remegő 
hanpon.

— Ez a levél, mondá a naplopó ünnepé
lyesen, a k. k. Kriegs Kommandótól jón ? Megüt 
a guta 1!

— S legmagasabb elismerését fejezi ki az 
ön hosszú, buzgó és tevékeny szolgálatáért. . . .

— A legmagasabb elismerés — óh egek!
— Több nincs benne?!
— De igen, a vaskorona rend lovagjává 

avatják, továbbá az arany érdemkereszt érmét 
helyezik kilátásba.

— Ez sok, nyöszörgé Dorong luzébius és 
karszékébe roskadt.

— Továbbá elrendeli ez irat, hogy e magas 
kéziratot a városházára kifüggesszék nyilvánosan, 
miáltal e fontos elismerés minél előbb köztudo
mására jusson mindenkinek.

— Azonnal meg fog történni! ? mondá az 
örömtől elkábitott polgármester, s a lumpnak 
az ígért egy hatos helyett 10 pengő forintot 
nyomott a markába.

Ezután személyesen ment ki az utcára, 
hogy a ,k. k. okirat*-ot sajátkezüleg függessze 
ki a fekete táblára.

Nehány perc múlva egy csomó bámész 
ember állt meg a városháza előtt, nemkülönben 
nagyszámú csavargó és dolognélküli lumpok, 
kik nagycsodálkozásra a következőket olvasták:
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hiszik, hogy a nem zet a k a ra ta , cselek
vési képessége m ost is olyan in g a tag , 
m in t akko r volt, am ikor a m eggyőző
d ést pénzért, vagy szép szóért á ru lta k .

Jö jjön , am iuek jö n n i kell. A nem zet 
m ély aggodalom m al várja  a  fejlem énye
ket, u ie rt érzi. hogy a b izonytalan*  tg, 
a tö rvényen  kívüli á llap o t k iszám ith a t-  
lan  k á rra l van a nem zetre , m elyünk 
szorgalm asan dolgozni, békén fejlődni 
volna igazi fe ladata . Ilyen körülm ények 
m e lle tt jól esik h a llanunk , hogy a nem 
zetre, annak  közszelleraére sokan h iv a t
koznak. H ivatkoznak  a nem zetre  azok. 
akik ezt sze rze tt érdem eiknél fogva t e 
he tik , de jó lesz azoknak nem k isé rten i, 
ak ik  csak ily enkor veszik észre, hogy 
van nem zet, a nem zetnek  pedig van 
közszellem e!

Hjiregylái kiállítás és a háziipar.
Hirtelenében nem is tudom, hogy miképen 

fogjak hozzá e téma fejtegetéséhez. Bizonyára 
mindenki tudja, hogy e szó háziipar mit foglal 
magában. Hiszen annak fontosságáról és jelen
tőségéről annyit írtak már, hogy mély gondol
kozásba ejti az embert, vájjon van e még 
olyan valami, ami az egyesek figyelmét e téren 
kikerülte volna.

E téren való hosszú kutatásaimból, továbbá 
háziiparról irt szakkönyvekböl és cikkekből 
azon positiv következtetést vonhatom le, hogy 
a háziipart nemcsak fejleszteni, hanem hatha
tósan támogatni kell.

Felmerül tehát most az a kérdés, hogy 
kik legyenek elsősorban azok a tényezők, 
akiknek e téren teljes erejükből munkálkodniok 
kell? Egyszerű és világos a felelet; a női egye
sületek. Ezeknek kell tehát első sorban a házi
ipar terjesztését program pontjukba felvenni; 
amelynek fejlesztését a háziipari tanfolyamok 
rendezésével hathatósan előmozdíthatja.

A háziipar, hogy mily fontos ága az ipari 
termelésnek, azt talán nem is kell terjedelme
sen fejtegetnem. Hiszen mindenki tudja, hogy 
a rendszeres háziipar nemcsak jobb, hanem 
biztos megélhetést biztosit sok ezer, meg ezer 
olyan családnak, kik műveltségűknél fogva ta
gadhatatlanul a középosztályhoz tartoznak, de 
a mai nehéz megélhetési viszonyok folytán 
nem képesek lépést tartani azokkal, kiket a 
sors jobb anyagi viszonyok közzé juttatott. 
Bizonyára nem kis jelentőségű tényező a házi
ipar abból a szempontból is, hogy hazánk faj-

Hlvatalos titok.
Tekintetes

Dorong Euzébius polgármester urnák
Bürgözd.

Ezennel hivatalból értesittetik, szoros dis- 
krécio mellett, hogy a naponkint folyton szapo
rodó koldus és csavargó gyanús egyének kiirtá
sára a legközelebbi napokban általános razziát 
fognak tartani, maly alkalommal a város pan
dúrjait készenlétben tartsa, hogy zsandárainkkal 
együtt működhessenek. A razzia célja, hogy a 
várost és vidékét megtisztítsuk a kétes existen- 
ciától s ennek sikere csak úgy lehet, ha e rend
szabály lehetőleg titokban hajtatik végre, ennél
fogva önnek szigorú titoktartás mellett meg- 
hagyjuk, hogy erről senkinek említést ne tegyen.

K. k. Beziris-Poeicei-Amt Bürgözd.
A csavargók tátott szájjal olvasták e külö

nös hirdetményt s siettek kereket oldani más 
társaikkal együtt. Néhány óra múlva a várostól 
három mértföldnyire széledtek el a jó madarak, 
megelőzve a „k. k. Policei-Amt* razziát.

A szerencsétlen polgármester, ki ez idő alatt 
szemüvegét megtalálta, nemsokára ismét kapott 
egy kétfejű sasos iratot, de mely korántse ta r
talmazott holmi rendjelekről szóló adományozást, 
hanem olyan epithetonokat, melyek a polgár- 
mestert négylábú türelmes állathoz hasonlították. 
Ekkor azonban megesküdött Dorong Euzébius 
Bürgözd polgármestere, hogy soha többet ilyen 
kétfejű sassal ellátott gyanús iratot profán ke
zekbe nem ad, még inkább jöttment csavar
góknak.

népességét annyira csökkentő kivándorlást is 
némileg apasztja.

Amint már említettem, tehát első sorban 
a női egyesületek és a leányegyesületek volná
nak hivatottak a háziipar folytonos fejlesztésére.

Szerény nézetem szerint a háziipar fejlesz
tését nagyban előmozdítanák a háziipari szarok 
rendezésével, hasonlókép a jelenleg annyira 
divatját járó thea zsurok mintájára.

A háziipar általános megkedvettetésére nem 
elegendő egy-egy buzditó cikknek a megírása, 
hanem tettekkel kell előmozdítani és támogatni.

Hogy miképen érhetjük el leginkább s leg
könnyebben a háziipar általános megkedvelte- 
tését, erre nézve azt tanácsolnám, hogy a női 
egyesületek rendezzenek hetenként egyszer, 
esetleg többször háziipari szabad tanítást. Mind
azon hölgyek pedig, akik valamely ügyes munka 
tudásának birtokában vannak, ismertető előadá
sokat tartsanak, továbbá válasszanak tagjaik 
közzül háziipari értékesítő bizottságot. Ezen érté
kesítő bizottság feladatát képezze, hogy heten
ként tartson háziipari zsurt, s ezen kézimunka 
és egyéb ipari tárgyakra árverezést. Bizon ára 
felesleges is mondanom, hogy a mi hölgyeink 
és leányaink mindenben elég szellemesek és 
ügyesek, rájönnek ök későbben mind arra, hogy 
miképen lehet a háziipari munkát értékesíteni.

A háziipar fontosságát a nő önálló meg
élhetésének szempontjából is tárgyalva, arra a 
fontos meggyőződésre kell jutnunk, hogy csak a 
háziipar képes ezt neki biztosítani.

I Gössler Gusztáv porosz kultuszminiszter 
• a nő önálló megélhetésének kérdéséről 1881. 

év február 17-iki birodalmi gyűlésen a következő- 
képen nyilatkozott: , Egyedül a háziipar azon 
tényező, mely a nő becsületes megélhetését 

, leginkább biztosítja/
Hogy a háziiparról szóló jelen cikkemet 

közreadom az igen tisztelt olvasó közönségnek,
1 azt csupán azon célból tettem, miután a házi

ipar alapos megindítására és egyúttal értéke- 
i sitésére most nyílik a legnagyobb alkalom.

Bizonyára mindenki előtt ismoreretes már, 
hogy Szabolesvármegve gazdasági egyesülete 
50 éves fennállásának emlékezetére folyó 1910.

I év szeptember havában jubillaris mezőgazda- 
sági kiállítást rendez. A kiállítás végrehajtó 

, bizottsága ez alkalomból egyik önálló főcso
portnak a háziipart felvette. E főcsoport elnök- 
nője a közérdekért fáradságot nem ismerő 

1 gróf Vay Gáborné Öméltósága. Ezen főcsoport 
részére a kilálitás végrehajtó bizottsága nagy 

l áldozat árán egy teljesen különálló pavillont 
| épitet. A résztvevők díjmentesen kiállíthatják 
! háziipari tárgyaikat és hogy a háziiparral fog- 
, lalkozókat munkájuk további folytatására buz- 
j ditsák, elhatározta a végrehajtó bizottság, 
! hogy a kiállítás alkalmából rendezendő tárgy- 
■ sorsjáték részére a kiállított háziipari tárgyak

ból nagyobb bevásárlást fog eszközölni.
Mélyen tisztelt hölgyeim ! A házíipar fel- 

| karolásához a helyes irányú lépések, amennyire 
az a kiállítási végrehajtó bizottságtól telik ugy- 

| hiszem megtörténtek, most tehát Önökön a sor, 
| hogy ezen általunk említett helyes irányú utón 
; tovább haladjanak. Bizonyítsák he azt a nyir- 
: egyházi kiállításon, hogy igenis van Nyiregy 
| házán szorgalom, munkakedv és a rendszere

sen fejleszthető hzaiiparhoz szükséges kellék.
Staopel Béla,
kiállítási biztos.

3 óra alatt meulepö szépen tisztit,
Gyáazruhákat 24 óra alatt test:
Gabuljra M ihály
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete

Nyíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
(Zrínyi szálloda udvar.) 646-5-16

tgyet-m ást a részletűzletről.
A vagyontalan kezdő, vagy a ki az élet 

viharában hajótörést szenvedett és a kinek újból 
kell egzisztenciát alapítani; a kisiparos, aki mű
szaki segédeszközök nélkül a gyári üzem töme
ges termelésével szemben nem versenyképes és 
végül a szegénysorsu család: a részletűzlat által 
ahhoz a lehetőséghez jutnak, hogy ipari tevé
kenységüket megalapíthassák és a szükséges 
tárgyakat megvehessék. Bárha a szükséglet pilla
natában nincsen elegendő készpénzük, mégis 
kapnak gépeket, ház- és mühelyberendezési 
tárgyakat és az ezért járó vételösszegeket aprán
ként utólag fizetik keresetűk egy részéből.

A vétel e módja a vagyontalannak tagad
hatatlanul nagy gazdasági áldás. Ha az eladó 
tisztességesen járna el, a részletüzlet ezer meg 
ezer társadalmi bajt orvosolna. Ámde az eladó 
c=uk az áruin akar túladni és vajmi keveset 
törődik azzal, vájjon az üzlet a vevőnek előnyös, 
hasznos vagy gazdaságilag szűkséges-e. Mindenek
előtt drágán fizetteti meg raagauak a részlet
fizetés kedvezményét, számtalan ügynök segítsé
gével felhasználja azt az ingert, melyet a tárgyak 
könnyű megszerezhető ;e a vagyontalanra gyako
rol arra, hogy magas árakon rúoktroálja selejtes 
áruit, haszontalan fényűzési tárgyakat olyanokra, 
kik alig keresik meg mindennapi kenyerüket. 
Hiszen nem kerül semmibe, — bizonykodik az 
ügynök és csekélység nehány fillért hetenként 
félretenni. Az adás-vételi szerződés nyomtatott 
szövege alá lesz Írva és nehány olajDyomatu 
kép, egy értéktelen cifra tükör, vagy valamely 
mas csekély értékű tárgy bekerül a szegényes 
háztartásba.

De csakhamar mutatkoznak a következmé
nyek. Egy részletet nem tart be a vevő, az 
egész hátralevő Ő3szeg esedékessé válik és be
perelik a vevőt aránylag jelentékeny összegre 
Bécsben, Budapesten vagy másutt, a peres 
összeg szaporodik a perköltségekkel és következik 
a végrehajtás A vevő elveszti képeit, tükrét, 
gépét és azonfelül még csekély bútorzatát, a 
vagyonát is.

így jutnak tönkre a részletüzlet által egész 
nép osztályok. — Egész csomó olyan ember 
tolakodott a részletüzletbe, akik minden lelki
furdalás nélkül kiaknázzák a szegényebb sorsú 
néposztályok gazdasági gyengeségét és tapasz
talatlanságát. Ezeknek az elemeknek tulajdoní
tandó, hogy a magában véve üdvös részletüzlet 
teljesen elvesztette hitelét.

Egészen eltiltani nem lehet, mert ez súlyos 
gazdasági hiba volna. Nem szabad megfosztani 
a vagyontalant azon egyedüli eszköztől, amely- 
lyel tőke- és hitelhiányán némileg segíthet, sőt 
gondoskodni kell, hogy ez az eszköz megmarad
jon neki és csak a hivallan elemek behatolása 
tétessék lehetetlenné.

A részletre való eladás nemcsak a hiszékeny 
vevőket károsítja meg, hanem a szolid kereske
dőknek, az üzletembereknek általában tömérdek 
kárt okoznak, mert a vevő közönség túlnyomó 
részét elvonjak a solid üzletek vásárlói közül, 
ami nem kicsinylendő egyik ok a részlet árulás 
szabályozására.

Részletüzleteket nem volna szabad utazók, 
ügynökök vagy házalókkal kötni, mert ezek rá
beszélésükkel még tapasztaltabbakat is oly tár
gyak vásárlására bírnak, melyek haszontalanság- 
ról meg vannak győződve és különösen könnyen 
bánnak el a tapasztalatlan munkással.

Csakis feltétlenül szükséges házi és ipari 
berendezési tárgyakat volna szabad részletfizetés 
utján eladni.

Egy részletnek meg nem fizetése esetén 
csakis az esedékessé vált részletet szabadna 
perelni.

A kereseteket kizárólag a vevő lakó helyin 
vagy a legközelebbi városban levő bíróságnál 
szabadna benyújtani és más helyen beadott ke
resetek hivatalból volnának elutasitandók.

A vevők kizsákmányolása szigorúan bünte
tendő volna és a vevő tapasztalatlanságára és 
jóhiszeműségére való spekuláció, az árura és a 
fizetési módozatokra vonatkozó hamis állítások
nak az üzletet semmissé kellene tenniük és az 
eladó elvesztene minden igényt a vevővel 
szemben.

Drákói rendszabályok ezek. Minthogy azonban 
részletüzleteknél a vevő az eladóval szemben 
majdnem mindig tehetetlen, kell, hogy őt ily 
drákói rendszabályokkal megvédjék.

Tisztességes embereknek bizonyára nem 
lesz ez ellen kifogásuk
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A városi tisztviselők fizetősének rendezése.
(Szakosztályi javaslat.)
I. Fizetési táblázat

a fizetési osztályokba sorozott városi tisztviselők, | 
segéd- és kezelő-személyzeti tagok részére.
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VII.

(1)

1 6000
2 5400
3 4800

5 év 1120 Polgármester

Vili.
(2)

1
2
3

4400
4000
3600

5év 910

Főjegyző,rendőrfőka
pitány, tanácsnokok, 
árvaszéki ülnökök,fő- 

számvevő

IX.
(3)

1
2
3

3200 
2900 4 év 
2600:

700
I. aljegyző, rendőr- 

alkapitány, házi- 
pénztárnok

X.
(L)

1
2
3

2400
2200
2000

4 év 630

11. aljegyző, alszam- 
vevő, adopénzt., ellen

őrök, közgyám, ellenőr- 
köny'elő, levéltárnok

XI
(5.)

1
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1800
1600
1400

4 év 560
Iktató kiadó, számtisz
tek, adotisztek, iroda
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OM

1 Tisztiügyész 2000 500 5 200 £
2 Ügyvezető orvos *000 500 500 5 200
3 Városi (kér.) orvosok 1400 500 500 5 200 V>
4 Mérnök 3200 700 — 5 200 IT » _ a>
5 Gazdasági intéző 2600 700 — 5 300 '4* 

E V
6 Községi bíró 2000 630 — 5 200 • Mm v
7 Műszaki tiszt 2200 630 — 5 200 1-5
8 Kczvágóhidi fciügy. 2000 — 5 200 «o £|t» M
9 Kézbesítő hiv. vezető 1400) 560 — 4 200 • 0 _

10 Állatorvosok
Utibiztos

1400 56< — 4 100 . >
11 1400 560 400 4 200 toá!"4
12 Közig, gyakornok 1200 400 — 4 100
13 írnokok 1200 400 — 4 100 •í=
14 Városi szülésznő 360 120 — 5 50
15 Tanyai , 480 120 — 5 50 53 **
16 Szegényházi gondn. 1200 — — 5 200 'rt I
17 Kert gazda 800 — — 5 100 O 1 

N |
18 Nyomdász 900Í 200 — 5 100 <

Jegyzet. A főjegyző, mint a polgármester helyettese ; 
400 korona működési pótlékot kap.

II. Fizetési táblázat
a fizetési osztályokba nem sorozott városi tiszt- 
vise ők. sf gf d- és kezelő-szemelyzeti tagok részére.

— Szakosztályi gyűlés. Tegnap a városi 
tisztviselők fizet ésrendezése ügyében ülés volt. 
A tervezetet albizottsághoz utasították. Foglal
koztak ezen kivül a csatornázás és vízvezeték 
létesítésének ügyevei, de csak általánosságban.

— A ,.Leányegyesület“  f. hó 16-ára 
hirdetett teadélutánját f. hó 23*án tartja meg 
a .Korona* szálló dísztermében, a következő 
műsorral 1. Komoly szavalat: A nővér. Irta 
Incédy László, szavalja László Zoltán ur. Zi- 
vu.-ka Andor ur .Farsangi álom* ez. szerzemé
nyei előadjak Kellner Bözsike urleány és Roho- 
tiryi Anial úr. Vig monológ: előadja: Kálnay 
Lenke uileány; végül Kovács Árpád ur a bu

dapesti Zeneakadémia volt növendékének zon
gora játéka fejezi be ezen igazán fényes műsort.

— A budapesti közjótékonysági egye
sület tudatja, hogy vidékre is küld. Aradi- 
utca 23. sz. alatti raktáriból olcsó kosarakat.

— Különfélék. Berlinben Rosentál Emil 
kolerában megbetegedett. — Berlinben 1909. 
év végén 1256. miliomos lakott. A városi le
véltárosok jan. 9-én értekezleten kimondották, 
hogy memorandumban kérik fizetésünknek a 
megyeiekkel egyenlően való rendezését. A sta
tisztikai hivatal szerint novemberben a magyar 
birodalomban 57018-an születtek, 42oll-en 
elhaltak és 29141 pár kötött házasságot. 11043 
útlevél adatott ki. A budapesti répülőgépver- 
seny a tavaszszai lesz s eddig 600,000 kor. 
dijat tűztek ki. A szilveszteri gyűjtés a buda
pesti mentőegyesületnek 364 kiszsák aprópénzt 
eredményezett.

— Közbiztonságunk Tiszalökön a csend
őrség elfogott egy gyanús embert, akinél 2 lo
pott lovat találtak. A nevét most kutatja a 
csendőrség. — Nyiradonyban Molnár Istvánná 
szivén szúrta ittas férjét. — Kenezlő közelében 
az árokban egy ismeretlen női hullát talaltak. 
— Tiszapolgár halárában a vásárosok össze* 
szóllalkoztak és Hajdú Istvánt leütötték. Mások 
is szenvedtek kisebb nagyobb sérülést.

— F rá te r est. Ma egy hete csak nem 
megtelt a Korona szálló díszterme, ahol Fráter 
ajkán megcsendült a legszebb magyar dalok 
egesz gyűjteménye. A viharos tapsokból kiju
tott Vajdics hárfa- és Reiner zongora művész
nek is.

— A kender Ipar helyzete. A kender, 
és kenderfonó-ipar helyzete benünket is érde
kel, amenyiben a halászi kendergyárral kapcso
latban a megyében több helyen kísérleteztek 
vele de az a lefolyt évben meglehetősen ked
vezőtlen volt. Egyrészt a múlt 1908. évi ken
dertermésnek az átlagos alul maradt eredmé
nye, különösen pedig a nyert minőségek rossz 
volta nemcsak a feldolgozó fonóiparra kedve
zőtlen visszahatással volt, de ez a mennyi
ségre és minőségre nézve kedvezőtlen termés 
volt s az eredménye a nálunk most már meg
lehetős szerepet játszó kender kivitelt is na
gyon megszorította és majdnem teljesen meg
akasztotta. Az őszi 1909. évi aratás kedvezőbb 
volt ugyan, úgy, hogy az idei termés jó köze 
pesnek mondható, de ez az 1909. év forgalmát 
már kevésbbé befolyásolhatta, hanem e tekin
tetben legfeljebb a jövő évre kecsegtet jobb 
kilátásokkal.

Főleg azonban az a körüimény adta a 
lefolyt év üzletmenetének a kedvezőtlen jele
get, amelyre a folyó évben e helyen már több
ször volt alkalmunk rámutatni, hogy t. i. a 
körülbelül húsz év óta fennálló eladási meg
állapodás a monarkia mindakét államának 12 
gyára között megszűnt, különösen az oknál 
fogva, hogy hazánkban az egyik gyár (a sze
gedi kenderfonó) egy nagy szárnyat épitett és 
azzal termelési képességét majdnem megkét
szerezte, azonkívül pedig egy uj gyár (a hód
sági) létesült, és az osztrák gyárak ennek a 
két gyárnak fokozott termelési képességének 
helyet adni nem akartak. A kenderfonógyárak 
között ennek következtében beállott éles ver
seny folytán a kész — cikk ára, dacára a ken
der piac szilárdságának, rohamosan leszállitta- 
tott és — úgy látszik — hogy az áraknak ez 
a lefelé irányuló tendenciája még véget nem 
ért, hanem csak a jövő évben fog még sokkal 
élessebben kifejezésre jutni, egyszerűen azért, 
mert a kenderfonógyárak állandó vevőköre — 
tudva és a múltban tapasztalva, hogy egy a 
gyárak között fennállott megállapodás meg
szűnte után azok saját érdekükben azt csak
hamar ismét megújítják — számított és szá
mit arra, hogy az ezúttal is előbb utóbb meg 
fog történni. Ezért a rendes tényleges szükség
leten felül tömegesen veszi és beraktározza 
az aránylag olcsó árut, várva és számítva arra, 
hogy az uj megállapodás létesítésekor a hó
napokkal ezelőtt fennállott 20—25 %-kal ma
gasabb árak újból helyre fognak állni

Majdnem bizonyosra vehető azonban, hogy 
ezúttal — mivel a helyzet sokkal komolyabb 
és a fent említett jelentékenyebb ellentétek 
egykönynyen el nem simíthatok, — a mint ez 
már történni szokott a várt alakulásnak éppen 
az ellenkezője fog bekövetkezni az éles ver
senyzés folytán nemsokára nemcsak az ilyen 
spekulátiós vételek fognak megszűnni, hanem 
azoknak visszahatásával fogunk találkozni. Az 
áraknak további csökkenése azok előtt, akik a 
helyzetet világosan látják, majdnem bizonyos, 
hogy legalább az egyik iparágban, a kender
fonóiparban, azzal fog végződni a mostani harc, 
hogy a hazai ipar győzelmesen kerül majd ab
ból ki, illetve keresztül fogja vinni azt, amire 
ma már képes teljesen képes, hogy az egész 
belföldi szükségletet hazai gyártmány fedezze.

— Küzdelem a leány kereskedés ellen. 
Giesswein Sándor pápai prelátus o. gy. képvi
selő elnöklésével megállapodott a kiküldött bi
zottság abban, hogy minden megye székhelyén 
az állam támogatásával helyi bizottságot, alakit 
a magyar leány kereskedés elleni egyesület. Üd
vözöljük ez alkalommal Giessweint és lelkes kö
vetőit.

— Kijegyzés. Benedikt Sándor a Nyír
egyházi villamosági részvénytársaság főkönyve
lője eljegyezte Hajnal Erzsikét Nagyváradról. 
(Minden külön értesítés helyett).

— A Szabolcs megyei gazdasági egyesü
let kiállításának plakatja és sorsj Rékának 
tervezete elkészült és jóváhagyás végett Len
gyel Lipot budapesti cég megküldötte. A minta 
Ízléses és rá vall a pécsi pancsovai és vesz
prémi kiállítás nyomtatványának szállítójára.

— Esküvő. Klein Mór Friedman Helénnel
f. hó 16-án Szatrnaron tartja meg esküvőjét.

Klein Hermán S/endrovits Gizivel, Lich- 
tenberg Sándor pedig Szondrovics Etelkával f. 
hó 16-án délután esküszik meg.

Szabolcsvármegye és a vidék-
l e g n & ^ y o b b

megbízható,
legolcsóbb,

elsőrangú,

ékszeres óra raktára
Sándor Rezső
Nyíregyháza, Városház-utca 3 sz.
N a g y  vá .la .szrté lí'ba jn .:

j e g y g y ű r ű ^
arany lánczok,
a r a n y  ó r á k ,  

brilliant és gyémánt ékszerek, 
e z ü s t  evőkészletek, 
tálcák,

girandolok, 
készletek, 

China ezüst
disz és háztartási cikkek, 

Mesés olcsó árak.
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lildonságok női ruha díszeiben a báli idényre a legnagyobb
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TELEFON 129.

választékban kaphatók 
és rö v id á ru  üzletében.
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— Á földmivelésügyi miniszter gróf 
Vay Gábort elismerésének kifejezése mellett a 
felsőszabolcsi ármentesitő társulat miniszteri 
biztossága alól, saját kérelmére felmentette és 
miniszteri biztosul Nagy Ödön miniszteri osz
tálytanácsost rendelte ki.

— Uj állás. Keéken január 27-en seged- 
jegyzőt választanak. Kérvények jan. 26-ig a 
keinecsei szolgabirósághoz adhatók be.

— Lopott holmik. Molnár Róbert nyír
bátori faraktárába egy nő bevitt ruhanemüekkel 
egy kuffert azzal, hogy később visszamegy 
érte. Minthogy azóta hetek múltak el az a 
gyanú merült fel, hogy a tárgyak lopásoól 
származtak.

— Eltűntek. Kuruez József polgári lakos 
eltűnt. A nyomozat folyamatba tétetett. —- 
Berger Hermán dombrádi lakos Eszter nevű 
17 éves elmebajos nővérének is nyomaveszett.

— A más pénze. Kocsár Géza máriapócsi 
jegyzőirnok 680 koronát elsikkasztott és meg
szökött. Országosán körözik.

— Emlékeztető. Az ág. evangélikusok f. 
hó 16-án d. u 6 órakor tartják meg vallásos 
estélyüket a központi iskolában.

— A Báró HirscU Mór jótékonysági 
egyesület mulatságán még befolyt Csengery 
Gyula urtó! 7 K. 50 fillér, Völgyi Miksa úrtól 
5 korona, Engel Józsefné úrnőtől 2 K. 50 fillér, 
es Burger Pál úrtól 5 korona. A felűifizetők- 
nek, valamint Popir.i Albert tanár urnák a 
kellékek átengedéséért ezúton is hálás köszö
netét mond a rendezőség.

— Szöknek a katonák. Vármegyénkben 
most folynak az ujoncozási munkálatok és 
újból meg lehet győződni azokból, hogy a 
távollevők száma nő Aradmegye nagy halmágyi 
járásában most rájöttek a baj okára. Megálla
pították, hogy a kivándorlók egyszerű munkás 
igazolvánnyal mennek ki munkakeresés ürügye 
alatt az osztrák tartományokba, ahol már várja 
őket a liferáns és átszállítja Brémán át Ame
rikába. Töbü ügynök megszökött most a vizs
gálat során Aradmegyéből és nem lehetetlen, 
hogy Szabolcsba tették át működési körüket.

— Szerencsétlenség egy kémény tűznél. 
A kémény tüzek megszokott krónikájában most na
gyobb szerencsétlenségről referálhatunk. Á honvéd 
laktanyában volt kéménytüz, ahol oltásközben Kovács 
káplár alatt a létra letört, akinek lába olyan súlyo
san megsérült, hogy most le kell vágni. A gyakori 
kéménytüzekből arra lehet következtetni, hogy a sep
rők felületesen végzik munkájukat, ami már nemcsak 
a tűzbiztonság rovására megy, hanem egy szegény 
embert is nyomorékká tett. Elvárjuk rendörfőkapitá 
nyűnktől, hogy ezúttal is a tőle megszokott erélyes- 
séggel fog ellenőrző hatáskörében eljárni.

— N yilvános köszönet. Práger Károly 25 
koronát adományozott a rendőri önsegélyző egylet
nek, melyért ezúton mond köszönetét a vezetőség,

— Lakásváltoztatás. Kondrács Ágoston v. 
állatorvos lakását Tokaji u. 7 sz. alá helyezte át.

— Utazás egy félcipő körül. Nem Hamu
pipőkéről akarunk ezúttal beszélni, hanem arról a 
félcipőről, amelyet tulajdonosa pár héttel ezelőtt a 
vasúti utón elvesztett és a jószivü emberek által a 
rendőrséghoz beszolgáltattatott. A ‘ hatóság ezúton 
hivja tel másik felének megtalálóját, hogy azt szol
gáltassa be hozzá.

— A kertészek és kertgazdák országos 
szövetkezete Szegeden értekezletet tartott és mozgal
mat indít a vetőmag termelés fokozására, mivel azért 
évente tizennégy milliót adunk a külföldnek. A Sza- 
bolcsmegyei gazdasági egyesület szintén felvehetne 
az eztrányu munkálkodási a kiállítás programmjába, 
mert nálunk is sok gazda „ocsut vet és gazt arat “

—  A lölduiivelésügyi uiillister jelentése 
szerint a múlt évben 76 műből 238148 darabot 
osztottak szét ingyen. Aki gazdálkodóink közül szőlőt, 
erdőt, gyümölcsöst akar telepíteni, futó homokot 
megkötni, a műtrágyázást meghonosítani, vagy bár
mely más gazdasági ág iránt érdeklődik, Írjon biza
lommal egy levelezőlapot a földmivelésügyi ministe- 
riumnak Budapestre és kap ingyen tanácsadókönyvet.

— A gimnazisták figyelmébe. A Sorompó 
ifjúsági iparvédő liga megküldte pályázati felhívását 
gimnáziumunkhoz, mely szerint több 30, 20 és 10 
koronás aranyat tűzött ki tanulók részére. Pályázni 
lehet valamely hazai ipartelep leírásával, (Nagyhalász! 
kendergyár, Bónitelep, Petróleumfinomitóink stb.) a

hazai ipar fejlődésének történetét tárgyaló munkával, 
vagy pedig köagazdaságtani fejtegetéssel. A polgári 
és felsőkereskedelmi iskolák növendékei is pályáz
hatnák márc. 31-éig. (Cim Budapest Szentkiralyi-u 3 )

— Gyermekek betörő bandája. Kovács 
János, Kovács András, Havai István, Törköly Er
zsébet, Törköly Pál, Zsobák Gyula,  ̂ karner László, 
Póta Gáspár, Dankó András és Kőmíves Béla gyer
mekek, akik között a legidősebb 10, a legfiatalabb 
pedig 6 éves, betörő és rombolóbandát alakítottak 
Az Érkertben Tamasovszky Mihály 3 falát vasdoron
gokkal és baltákkal aláásva ledöntötték, pincéjét be- 
szakitották s ezenkívül a Fricdman Selig, Andrásync 
és Soltészné házán olyan rongálást vittek végbe, 
hogy a javítás egyenkint 50— 11 0 koronába fog 
kerülni. Tegnap Maleskovits János összeszedte a 
kedves kis apróságokat és most a gondatlan 
szülők a károsokkal alkudoznak. A kicsikékre az 
elmondottakon kívül az is beigazolódott, hogy es
ténként a boltok elől, sőt a betölt kirakatokból is 
pokrócokat, nyalánkságokat, lövőfegyvereket loptak. 
Gyermekbiróság jöjjön el a te országod.

— A bortörvény végrehajtásának kö
vetkezményei. Az 1908. XL. t.-c. számos ren
delkezéseinek egyike az, hogy 1910. január 
1-töl kezdve mazsolával vagy karobéval kevert 
édesített b o ro s t forgalomba hozni nem sza
bad. Mivel pedig az édesített borok ez anyagok 
nélkül nem kezelhetők, a magyar kereskedők 
kénytelenek enemü borkészleteiken nyakrafőre 
túladni, de e tekintetben is a földmivelési mi
niszter által eléjők gördített akadályokba üt
köznek. Többen ugyanis édesített boraikat Né
metországba adták el, de a vegykisérleti állo
más — a miniszter egy titkos rendeletére való 
hivatkozással — a származási bizonylat kiadá
sát megtagadta s e nélkül a borokat Német
országba nem lehet bevinni. Most ezek a bor- 
kereskedők minden elfogadható árért osztrák 
borkereskedőknek kínálják boraikat, kiket a 
vételben az osztrák bortörvény nem feszélyez, 
mert az édesített borok forgalomba hozását 
nem tilalmazza. Más borkereskedők, kik nagy
ban foglalkoznak édesített borok forgalomba- 
hozásásával Magyarországi telepeiket Ausztriába 
szándékoznak áthelyezni. Az ősidők óta fenn
álló Elandorfer soproni borkereskedő cég ezt 
már meg is tette.

— Gr and Hotel Savoy. A jelenlegi szál
lodák nem győzik elhelyezni az idegeneket, a 
legtöbb pedig nincs is úgy berendezve, hogy az 
utas igényeit ki tudja elégíteni. Ezt a nagy 
hiányt fogja most pótolni Budapest egyik leg
újabb nevezetessége a „Grand Hotel Savoy* 
uj szálloda, mely a modern szállodaépítés min
den vívmányainak felhasználásával épül. Igazi, 
modern elsőrangú szálloda lesz ez. villamvilá- 
gitással, központi légfűtéssel, az összes szobák
ban hideg és meleg vízcsapokkal, egészségügyi 
intézményekkel, fürdőkkel, stb. ügy mint a 
vilagemporiusok első szállodái vannak beren
dezve. Az árak nem magasak, a középosztály 
igényeihez vannak alkalmazva, amit legjobban 
bizonyít, hogy 3 koronás szoba is lesz, mely 
azonban szintén a legnagyobb kényelem és 
diszszel van kiállítva. A főváros legforgalma
sabb helyén, a József-köruton a Népszínház 
közvetlen közelében lévén, az idegeneknek eb
ből a szempontból is nagy kényelmet biztosit.

— Rémuralom Rómában, Neró császár 
idejében cimü feltűnést keltő, nagyszabású 
látványosság képezi az Apolló-szinház e heti 
szenzációját. A pompás film az Eiison ame
rikai gyárának remekműve. Szereplői elsőrendű 
színművészek. A jelmezek szigorúan korhüek. 
E klasszikus művész kép megtekintése különö
sen az inteligens közönségnek igazán kellemes 
műélvezetet fog nyújtani. A műsorból kieme
lendő Becs es vidéke. Természetes felvételek a 
esászárvárosról. Hulláinak között. Gyönyörű 
tongerparti felvételek a sirályok hazájából. Ka • 
lász! Rendkívül kedves életkép. Csibészvilág 
Budapesten! Nagyon érdekes és mulatságos 
látványosság. Felvonulnak előttünk fővárosunk 
speciális alakjai: a „jasszok, a Braunhaxlerek* 
stb. s hasonló aszfalt betyár ak és csirkefogók. 
A vasárnapi gyermakelőadásokon A modern 
tanítás czimü bájos és tanulságos színes kép
sorozat fog nagy tetszést aratni. A jókedv és 
a derűs hangulatról pedig közkedvelt isinerő-

^  nrt a a  ___   A

sünk .Pali* fog gondoskodni, a kin'k legújabb 
alakítását .Pali szálló lába megy* cimen fogja 
az Apolló színre hozni. Igen jó humoros képek 
lesznek még: Igazmondó tükrök és Jobbra, 
vagy balra ? cimü kitűnő újdonságok. Előadá
sok, mint rendesen.

— A debreczeni kereskedelmi kamara
közli velünk, hogy a gép- és szerszám kiállítás 
Budapesten József körút 6 szám alatt meg
nyílt és ingyen megtekinthető. Az uj vasúti 
tarifa életbeléptetése miatt nagyobb torlódás 
állott elő a Szolnok—Debreczen—nyíregyházi 
vonalon, melynek megszüntetése érdekében fel
irt a miniszterhez. Tudatja azt is, hogy a tejes 
poharak és kannák hitelesítésére a miniszter 
egy esztendei határidőt adott.

— A honvédségi árvaházban 3 hely
; üresedett meg, amelyekre vonatkozó hirdet

mény a katona ügyosztályban tekinthető meg.
— Hadkötelesek figyelmébe. Felhivat-

j  nak az 1889. évi nyíregyházi születésű és ille
tőségű hadkötelesek, hogy sorszamuknak kihú
zása végett folyó évi január hó 29 én szom
baton délután 2 órakor a városházán a 
nagyteremben jelenjenek meg. Nyíregyháza, 
1910. január hó 3. Trak Géza, tanácsos, so
rozó járási tisztviselő.

— Hézagpótló munka. Éva István szer
kesztésében és Klein Gyula kiadásában megje
lent Szabolcs vármegye almanachja. A 150 ol
dalas mü, a hivatalos címtáron, népirodalmi 
részen kívül hozza a megyebizottsági tagok és 
a megye inteligenciájának névjegyeket foglalko
zás szerint csoportosítva. Kár hogy nem bir 
tárgymutatóval és nincs rajta kitüntetve a 
bolti ár.

— Véletlen lövés. Bőköny községben ifj. 
Sándor Mihályhoz akkor toppant be Sinka 
András rokona, amikor az egycsövű fegyverét 
igazgatta. Babráiás közben a puska elsült és a 
golyó Sinka András baliábszárat összeroncsolta, 
akinek sérülése súlyos, de nem veszélyes.

— A régi hordójelző hivatalok tovább 
működéséről. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a következő renieletet adta ki: Miután 
a magyarországi törvényhatóságok, városok és 
községek egy nagy részének az 1874 évi VIII. 
törvénycikk alapján felállított hordóhitelesitő 
hivatalaik hordójelző hivatalokká leendő átala
kítása iránt az 1607 évi V. törvénycikk 39 §-a 
alapján hozott határozatai ez idő szerint meg 
végrehajtva nincsenek, sőt a törvény értelmében 
megkívánt kormányhatósági jóváhagyásnak hiá
nyában jelenleg még jogerőssé nem váltak, s 
miután ily viszonyok között az illető törvény- 
hatóságok, városok és községek a hordójelzést

i 1910. évi január hó 1-en már az 1907 évi V.
{ törvénycikk 25. § a értelmében felállított, illetve 
j a törvény 39. §-a alapján átalakított hordójelzó 
i hivatalokkal végeztetni semmi esetre sem vol- 
i nának még képesek: a hordójelzési szolgálatim-;
; fűződő közérdek szem előtt tartásával az 1874 

évi VIII. t. ez. alapján fkiállított és hordójelzést 
teljesítő hordóhitelesitő hivatalok tovaübi mű
ködése tárgyában 1909. évi január hó 7-en 
1054 szám alatt kiadott rendeletem hatályát 
azon törvényhatóságokra, városokra és közsé
gekre nézve, melyeknek szóbanforgó hivatalaik 
átalakítására vomtkozó határozata ez idő szerint 
bármely okból végrehajtva nincsen, a hivatkozott 
rendeltem ben megállapított feltételek mellett 
és korlátok között 1910. évi junius hó 30-áig 
a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg 
meghosszabitom.

— A zenepiaci szenzációja a „Zenélő 
Magyarország"-nak ép most megjelent 398 ik 
füzete. Minden zenebarát előfizet a „Zenélő 
M igyarország“ zongora és hegedű zeaemüfo- 
lyóiratra. Munkatársai a legnevesebb hazai es 
kültöldi zeneszerzők. Minden évfolyam 240—240 
zeneoldalon, 200—200 korona bolti árt képvi
selő hangjegy anyagot ad előfizetőinek a mo
dern házi zene minden szolidabb válfajából, 
mint magyar nóták, operák, operettek, dalok, 
vigdalok, müdalok és szalondarabok, indulók, 
keringők, táncok, cabaretszámok, hegedű dara
bok, legszebb és legdivatosabb újdonságait.

A legjobb zenemüujdonságok legtöbbje 
először a , Zenélő Magyarország“ban lát nap
világot.

I Farsangi cikkek
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Menyasszonyi koszorulc és fé-tyololc. I



1910. január 15. 5S Z A B O L C S
A most meginduló XVII-ik évfolyam első 

.(illetve a 398-ik) számának érdekes tartalm a: 
I. Bodrogi Zsigmond „Szegény cigány élete“  
és Lengyel Miska „Szomorú az élet magunkba41 
szép, Hangulatos magyar dalok. II. Venrich P. 
„A szivárvány44 legújabb indián intermezzót. 
III. Nevin E. világhírű „Rózsafüzér* ciraü dala, 
magyar szöveggel. IV. Greizinger Iván hírneves 
hegedű átirataiból 3 számot, u. m. 1. Tudom, 
hogy visszahívsz még engemet, 2. Schubert F. 
A vadrózsa, 3. Donizetti, Laramermoori Lucia 
c. opera részletét magán hegedűre.

Előfizetési ára a magyar családok zongo
ráján nélkülözhetetlen, oktatva szórakoztató 
„Zenélő Magyarországának; egész évre, 24 
füzetre (240 zeneoldalra) 12 korona, félévre 
(120 zeneoldalra) 6 korona.

,Z nélő
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(Klökner Ele) 
pesten. VIII. Józsefkörut 11 ahonnan mutat
vány füzetet minden érdeklődőnek küldenek.

— Perzsa szőnyegek nagy választékban érkez
tek és jutányos áron kaphatók Hofmann 
Arthurnál a Bazár épületben.

Gottschlig-féle tearumok, legjobb minő
ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÚR fűszer- 
kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, - -  
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltének, 
játszókártyák és hegedülmrok legolcsóbban áru- 
sittatnak.

— Báli és alkalmi újdonságok legna
gyobb választékban kapható Uagár Lipót divat • 
aruhazaban Nyíregyházán.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Dcbreczcnen luires/.tiiluta/ók és arany ezüst 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók figyelmét felhívjuk a LSí'kovíts Art- 
hur és Társa arauy, ezüst, óra és ékszer 
áru üzletére, mely Magyarországon a leg
nagyobb s Debrec/enben a Piae-utcán van.

Közgazdaság.
Mezőgazdasági állapotok.

Mit kell tenni a megfagyott gyümölcscsel. 
Ha a gyümölcs megfagyott, legcélszerűbb az 
eltartás céljára szolgáló helyiséget, mihelyt 
abban a gyümölcs elfagyását észrevettük, azon
nal felmelegiteni ti—7 Celsiusra, miáltal a fagy 
káros hatását meggátolhatjuk. Ha azonban nem 
volna lehetséges a gyümölcsös kamrát felmele
giteni, akkor legjobb a gyümölcsöt egy másik 
helyiségbe átvinni, anélkül azonban, hogy a 
gyümölcsöt meleg kézzel érintenénk s e másik 
helyiségben ruhákkal kell befedni, mely alatt 
lassanként felenged.

A zöldségfélék ízletességét azok növekedésé
nek, fejlődésének siettetésével fokozni lehet, 
mert minél gyorsabb a fejlődése valamely nö
vénynek, annál vékonyabb lesz a sejtnek fala
zata. A gyorsabb fejlődést pedig különböző 
trágyaanyagok alkalmazásával lehet eléírni s 
azért nagyon ajánlatos a zöldségfélék alá ok
szerű trágyázást használni, melyre legalkalma
sabb a tél. Az érett szarvasmarha trágyán kivül, 
mely a talaj fizikai srukturájára is kedvezően 
hat, s mely tápanyag visszapótlás tekintetében 
kétségtelenül a legmegfelelőbb, igen jó ered
ményt érhetünk el a szuperfoszfát alkalmazá
sával, annál is inkább, mert a talajból a fosz
forsavat rendszerint nagyobb mennyiségben 
vesszük igénybe, mint a többi tápanyagokat, s 
mert egyedül az istálló trágyával solfsem adunk 
vissza annyi foszforsavat, mint amennyit növé
nyeink igényelnek. Saláta, kalarábé, zeller, 
petrezselyem, hagyma mind meghálálja a szu
perfoszfátot.

A cukorrépa sikeres termelésének titka. A 
cukorrépa termelés iránt gazdáink kedve már 
kissé alább hagyott. Még néhány évvel ezelőtt 
boldognak érezhette magát az, ki valamely 
gyárral szerződést köthetett, addig ma éppen 
megfordítva áll a dolog; valósággal a gyárosok 
járnak a termelők után, kapacitálva a terme
lésre. A gazdák magatartása részben arra ve
zethető vissza, hogy a gyárosok túlságos köve
telményekkel lépnek fel a termelőkkel szemben, 
amely követelmények nem állottak arányban a

jövedelmezőséggel, de másrészt az is tény, 
hogy a jövedelmezőség csekély mérvének maga 
a gazdaközönség is oka, mert nem jár el a 
cukorrépa termelés terén kellő szakavatottság- 
gal. Ha valahol, úgy éppen a cukorrépa terme
lésnél leguélkülözhetlenebb a kellő szakértelem 
s fáradságot nem ismerő tevékenység, mert el
kezdve a szántástól egészen a kiszedésig, min
den egyes munkálat a legnagyobb rigorozitással 
eszközlendő. Első sorban is jó talaj kell, azt 
jól kell munkálni, tápanyagokkal bőven ellátni 
s különösen mésszel és loszlórsavval gazdagí
tani. Biztosítani kell a jó és olcsó munkaerőt, 
meg kell tenni a védelmi intézkedéseket s a 
termelési költség redukálása céljából gondos
kodni kell jó munkagépekről. íme ezekben áll 
a sikeres termelés titka.

A lucerna boronálása kedvező időjárás ese
tén nagyon háládatos munka, mert megszaggat- 
juk ezáltal a kemény föidrögoket, a nyár folya
mán össze-vissza taposott földtömeget s ezzel 
utat engedünk a téli nedvesség jobb behatásá
nak; de különösen előnyös a boronálás azért, 
mert különösen nedves időjárású vidékeken, 
annak tavaszi megfogasolása sokszor csaknem 
lehetetlen. A boronálást azonban csakis a föld 
szikkadt állapotában lehet végrehajtani, mert 
ellenkező esetben azzal többet árthatnánk, mint 
használnánk.

A magtermesztés fontossága. Általánosan 
ismert dolog, hogy jó termés úgy mennyiség, 
mint minőség tekintetében csakis jó vetőmagból 
származhat, s ennek dacára sajnos, tapasztal
hatjuk, hogy hazánkban jó vetőmagból származ
hat állításával, respective magtenyésztéssel, 
magnemesitéssel senki sem foglalkozik; pedig, 
hogy minő eredményeket lehet produkálni egy 
helyesen űzött magtenyésztéssel, azt nem egy 
müveit állam még évtizedekkel ezelőtt bebizo
nyította. Nálunk még azon gazdák száma is 
édes-kevés, kik a vetés céljára szolgáló magvak 
külön előkészítésére gondot fordítanának; arról 
meg éppenséggel szó sem lehet, hogy oly gaz
dával találkozzunk, ki a magtenyésztést szak
értelemmel űzné. Az a sok rossz, szemetes 
termény, mely piacra kerül, ezen minőséget 
csakis eme körülménynek köszönheti; a dégen- 
rálódás némely kuluirnövénynél már annyira 
ment, hogy az illető kultúrnövény jellegét alig 
találjuk meg rajta. Éppen ezért itt volna az 
ideje, hogy a magtenyésztés kérdése nálunk is 
felkaroltassék. Addig is azonban, mig e tekin
tetben tanulmányok nem tétetnek, iparkodjunk 
legalább jobb műveléssel, a talajnak jobb erőbe 
való hozatalával — amelynél figyelmünket a 
műtrágyára is ki kell terjeszteni — a vető
magvak minőségét a kellő rostálással és a 
gyommagvaktól való megtisztításával javítani.

A r i t k a s á g .
— Humoreszk. —

Ebéd után nyugodtan szenderegtem Morpheus 
karjai között, midőn egyszerre halk kopogást hallok 
fejemen. Eleinte úgy gondoltam, hogy kedves nőm 
megtudta múltkori pannóniai kalandomat és néhány 
befőttes üveggel harcindulót akar játszani koponyá
mon, melyet nem tudom miért, tán kedveskedésből 
általában Mauthner diadalának nevez, de midőn fel
tekintettem, egy egyszerű és szerény, de mindamellett 
szívós köntösbe bujtatott gentlemant láttam magam 
előtt. Mielőtt még megszólíthattam volna, már az 
asztalomon ült és lábait nyugodt kényelemmel egy 
plüs fauteil szélére helyezte

__ Uram — kezdé minden bemutatkozás nélkül
__ én tudom, hzgy Ön szeret búvárkodni Nos, én
meglepetést hoztam. Kétkedve néztem rá, de 0  egy
kedvűen folytatta :

—  Nézzen meg engem, ugy-e nem vesz rajtam 
észre semmi különösebbet. Pedig bennem egy kincs, 
egy aranybánya rejlik Hány kamarája van az Ön 
szívének? Ugy-e négy? mert minden jobb családból 
való szívnek négy kamara van. Az enyémnek azon
ban öt van Uram öt, kiáltá lelkesedtem Engem azon
ban mindez hidegen hagyott és hűvösen válaszoltam:

—  Köszönöm, jelenleg nincs szükségem butoro- 
zatlan kamarákra. De Uram Ön félre ért. Nem kiadni

r.

akarom Önnek kamaráimat, hanem eladni igen örök 
árban odaadni. Képzelje csak el ha meghalok bármely 
muzeum szívesen megveszi akármilyen magas áron 
e ritkaságot, mely Önnek nem száz nem is ötven 
nem is huszonöt, csak csekély tiz forintjába kerül, 
mert annyit kérek érte. És, ha Ön túlélne engem? 
Akkor, . . . nos akkor halás szívem ötödik kama
ráját tisztán az Ön emlékeinek szentelem.

— Az már más, — mondám és meg is irtuk 
azonnal a szerződést, melyet kísérleti telepem na
gyobbik pecsétével hitelesítettem. Az öt kamaráju úr, 
kit rövidség okául csak kamarásnak fogok nevezni, 
zsebre vágva a megállapított összeget nyomtalanul 
elpárolgott uj kabátommal egyetemben. Már-már azt 
hittem, hogy haláláról csak az újságok révén fogok 
értesülni — mert úgy egyeztünk meg, hogy kimultát 
a nagyobb napi lapokban köteles közzétenni, midőn 
végtelen meglepetésemre este 8-kor becsöngetett:

— Ejnye, ejnye, mondtam kétféle hanglejtéssel, 
hát maga mit akar itt? A vacsorámért jöttem volna 
kérem alásan. Micsoda vacsoráért? Hja hát kérem, 
uraságod engem megvásárolt, én az Ön tulajdona 
vagyok és mint ilyenről az Ön gondja rólam gon
doskodni Talán csak nem kívánja, hogy kihizlaljam 
magát? Oh dehogy nem is szeretném, mert az izmok 
fejlődését többre becsülöm a zsigerekénél —  és igy 
szerény, de jó és tápláló házi koszttal megelégszem.
—  No ilyen szemtele*. De hát csak nein hagyhatom 
elveszni a tiz pengőmet; inkább hadd egyen nálunk 
azzal az öt kamarával úgy se élhet valami nagyon 
sokáig . . .

. . . Akkor féléves házas és deli ifjú voltam. 
De a percek múltak, két gyermekem is már másod
szor, kedves nőm pedig már negyedszer fogzott, 
(harmadik pár fogsor ki esett a szájából és eltörött), 
koponyámon pedig dacára hajnövesztő szeremnek a 
hold teljes töltében pompázott a kamarás úr még 
mindig feljárt. Hízott, gyarapodott, mig végre utolérte 
a végzet, egyszer csak vacsoránál csak nagyott hör
gőit és összeesett. Megütötte a guta —  kiáltám lel
kesedéssel — de örömöm csakhamar bura fordult, 
hová tesszük ezt az embert, mig valami orvos ki 
nem operálja a szívét? Erre kedves nőm a Lizi egy 
fényes ajánlattal ált elő. Tudod mit? egyszerűen bele
tesszük a nagy teknőbe, azt megtöltjük spiritusszal, 
aztán el áll benne addig, amig az orvost el nem 
hivjuk.

— Igen ám de honnan veszünk annyi spirituszt?
—  Hát hiszen most már vehetünk és szivéből aztán 
szivessen kifizetjük. Hiába csodáltam meg hitetlenül 
kedves nőm fejét, ő azt kénytelen akarni amit én 
megteszek és igy kamarásunkat spirituszba helyeztük, 
azután nyugalomra tértünk. Alig szendereghettünk 
azonban egy két órát midőn éktelen orditozás és 
dalolás verte fel az éj csendjét Kedves nőm meg
döbbenve ugratott ki engem az ágyból kirohanok a 
konyhába, — hát kamarásunk éppen cigány kereket 
igyekszik hányni.

Ránézek a teknőre, — üres.
A helyzeti egyszerre világos volt előttem A 

nyomorult csak tetsz halott volt, a szesz szagától 
magához tért, kiitta az egész spirituszt és most bevan 
rúgva, mint a csap.

De erre már az én galambepém is felfort. Az 
ajtót kinyitni, a kamarást ki gurítani, pillanat, —- 
egy fájó pillanat müve volt

Kedves nőmben a kamarás esete után erős a 
meggyőződés, hogy az én becses agyvelőm is prae- 
parálva egy múzeumnak megér legkevesebbet annyit, 
mint egy öt kamaráju szív.

Battyán Radó.

Szól öo lt vány ,
szólövesszőről és borról nagy képes árjegyzékemet

I N G Y E N  --------------
és bérmentve küldöm meg, a ki cimét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem 
akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést 
s e mellett sok szőlőkép vau benne Szőlőolt
ványokból és más egyébb európai és amerikai 
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Dela- 
waréból állandóan több millió készlet eladó, 
olcsó ár mellett Több ezer elismerő levél, közte 
öbb hercegi és grófi uradalomtól.
C im  ; S zű cs Sándor fia , sző lő te lep e ,

B ihardiószeg._________
Felelősszerkesztő és laptulajdonos

Hlatky Sclichter Gyula.

N e  tétovázzék, ha  

feje, hanem használjon azonnall í l i n t i j s  p a st illá t ,
amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás1 
elmulasztja. Orvo- * n -  4 .0 ( 1  Kapható minden gyógy' 
sok által ajánlva. “  1 szertárban. — Késziti :

Bcretvás Tamás gyógyszerész, Kispesten.
!! 3 dobosnál in gyen  posta i e lá llítá s . !!

I
I
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S é r v b e n  s z e n v e d ő k ! !
a K E L E T I -
féle es. és kir. sza
badalmazott pneu
matikus gummipelot-
i t i s é r v M t ö k
a legnagyobb orvosi 
tekintélyek véleménye 
szerint a leg job 
bak a maguk ne
mében ! — Alkalmas 
szerkezetűk folytán a 
legnagyobb és legré
gibb sérveket biztosan 
visszatartják.

K. Kétoldalú 24 — K.
egyszerű, de tartós minőség. 

Egyoldalú 6 '—, 8 ' — és 10 ‘— korona.
Kétoldalú 12'—, 16'— és 2 0  — korona.

K öldöksérvkötök, haskötők , lógó has, gyo
mor, vagy vesebaj ellen.

UJ ! Görcsérharisnyák varrat nélkül! UJ ! 
Havibaj k ötelék ek , h ereta r tó k  stb.

Valamint a betegápoláshoz és betegkényelemhez szük
séges összes készülékeket a legjobb kivitelben, eredeti 

gyári árak mellett szállít:
T T p I  p f i  T  orvos-sebészi müszer- 

Ú t i  t i *  kötszer-gyáros.
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 17. sz.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Árak: Egyoldalú 12 — 
L ágyékiérvkötők,

h ű  16
Értekezhetni lehet Macslnszky Sámuel

tu lajdonossal.

C H O N G ’ B U Z I Á S F Ü R D D

'H O N I K ASVAN1v íz
Orvosilag jánlva. Vese és hólyagbajoknál, a 
veremtdtnc idült hurutjainál, hugykő és fővén y- 
képződésné a légutak és a kiválasztó szervek 
hurutos bánalmainál kitűnő hatásúnak bizonyult.

F ő r a k tá r :

W asserm ann  Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcell&n 

nagykereskedőnél Nyíregyháza,
598—10— 10

’mmám
m könyvet-, fo lyó iratot-, h ír- 

A l f I  lapot-, m eghívót-, e ljeg y 
zési- é s  esküvői k ártyát-, 

[névjegyet m űvészi k iv ite lb en  készit-  
i t n i - , ________ ===== ------r

h ivata los-, d ísz- é s  könyv
tári könyveket b ek öttetn ia h i

«  akar, az forduljon —=

Jóba Elek
könyvnyom da, kön yvk ö té sze t,  
könyv- és lap k iadó  v á lla la t im

N y í r e g y h á z á n .
Külön osztá ly  k ö zség i, ügyvédi, g á z 
át d aság i nyom tatványokból. — =

II

i\ LIGHTMÜHN VILMOS
ezég ajánlja

Nyíregyházán, Széehenyi-tér 3. szám
saját háznál épült, dúsan felszerelt gép
raktárát, mindennemű különleges leg
kedveltebb — gazdasági gépek és gőz- 
ekék beszerzésére.

Nemkülömben sok évi — és tekintélyes 
— összeköttetései folytán külön jelzálog- 
banki ügyosztályt vezet ingatlanokra 
nyújtandó legelőnyösebb törlesztése# köl
csönök megszerzésére, birtokok eladása 
parcellázása és ilveitek bérbeadási 

ügyvitelére.

j | m r(v*v 
VA zen

hatása van már 2—3 n pi használat után a

LÜT LILIOMTEJ-CREMNEK
eltünteti a széptől, mrjfollot, pattanásokat és a 

bőrt bársonysimává és üdévé teszi.

1 tégely ára 1 korona

1 tlrb Liliomtej szappan 1 korona.
1 üveg Lányi liliom tej mosdővlz 1 K 20 f. 

1 doboz Ilona ponder 70 fillér.

K a p h a t ó :

L á n y i  Dezső
„Magyar Korona*4 gyógyszertárában
a Városház-tér és Iskola-utca sarkánm m

S í r k ö v e k
10 százalékkal olcsóbban mint 

bárhol

Goldberger Dávidnál,
N y íreg y h áza , V asu ti-u t 20. 

i 340544/F.II. M. kir. államvasutak iigazgatóság.

Menetrend módosítás 
a kőrös-belovár-verőcze-viroviticai voalon.

A kőrös-belovár—verőcze—viroviticai vona
lon a kiostor—virjai vonal megnyitásával egy
idejűleg a követsező menetrend módosítások 
lépnek életbe :

A Verőcze—Viroviticáról reggel 4 óra 25 
perckor induló és Belovárig közlekedő, továbbá 
a Belovárról reggel 6 órakor induló és Kőrösig 
közlekedő vegyes vonatok megbüntetnek, he
lyettük Verőcze—Viroviticától Kőrösig egy uj 
vegyesvonat helyeztetik forgalomba, mely Ve
rőcze— Viroviticáról a déli vasútnak Barcsról 
érkező szemelj vonatához csatlakozóig ejjel 3 
óra 15 perkor indul és Kőrösre délelőtt 8 óra 
15 perckor érkezik, hol csatlakozik a Zágráb és 
Budapest felé közlekedő ssemélvvonatokhoz

A Belovártól Verőcze—Viroviticáig közle
kedő és Belovárrol reggel 5 óra 30 perckor 
induló vegyesvonat Belovárról korábban, azaz 
reggel 5 óra 21 perckor indul.

A Kőrösről jelenleg 6 óra 15 perckor induló 
és Belovarra reggel 8 óra 10 perckor érkező 
vegyesvonat, Kőrösről reggel 5 óra 55 perckor 
fog indulni es Belovárra 7 óra 48 perckor fog 
érkezni.

A Verőcze—Viroviticáról délelőtt 9 óra 5 
perckor induló személyvonat jelenlegi tartózko
dása Klostaron 5 percre emeltetik fel.

Budapest, 1909. november 30.
A forgalmi főosztály igazgatója: 

(Utánnéomás nem dijaztatik.) Kotányi.

kr
VI** r**'

N YIR VIDÉKI TAKA RÉKPÉNZTÁR RÉSZ VÉN YTÁ RSASÁ G. J
%#i

\  ----------------------------- ----------- *  ■  /
A N y írv id é k i T a k a ré k p é n z tá r  R é s zv é n y tá r sa sá g  t. részvé-

n y e se it  e zen n e l van  sze re n c sé n k  a  N y íreg y h á zá n  1910. é v i  febru ár  t 
hó 6-án d. e. 10 órakor a z  in té z e t  ü z le t i  h e ly iség éb en  (P azon yi-u tca  
7 s z á m  I. em.) ta r ta n d ó

ELSŐ ÉV I RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
m eghívn i.

A közgyűlés tá rgyá ig
0 1. Az igazgatóság jelentése az 1909-ik üzletévről. M
^  2. A felügyelő bizottság jelentése. *{*

3. Az 1909. üzletévi mérleg és üzleteredmény-számlának előterjesztése és meg
állapítása.

4. Határozatai a tiszta nyereség hovaforditása és az igazgatóság és az felügyelő- 
bizolts.Sg részére a felmentés megadása tárgyában.

5. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása.
6 . 3 igazgatóság' tag választáza (alapszabályok 26. §-a.)
7. 5 felügyelő-bizottsági tag választása (alapszabályok 35. § a.)
Kelt Nyíregyházán, 1910. január hó 12-én.

A z igazga tó ság .

' ^  1. Jegyzet. A részvényesek, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak az alapszabályok 26 §-a Jji

r értelmében az 1909. december hó 31-ig nevükre irt részvényeiket a hozzátartozó, még le nem járt szelvé- 
nyekkel együtt legkésőbb 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt, ezen intézet pénztáránál, téritveny ellenében 
letenni tartoznak.

2. Jegyset. Az igazgatósági és felügyelő-bizottság' jelentés, mérleg és üzleteredmény számla 1910. 
r hó 29-étőí kezdve a részvénytársaság üzleti helyiségében az üzleti órák alatt a t. részvényesek által «»

.'•1--W;. ~:K|

1í

y c assp.
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Hirdetményi kivonat.
A nyíregyházi kir. törvényszék, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Sárospataki Hitel
banknak Kohn Dávid és neje Losner Hermina 
ellen 6600 korona, ennek 1907. évi december 
hó 10-től folyó 8%  kamatai, a kiszabandó 73 
korona 00 fillér Ítéleti illeték, 486 korona 40 
fillér eddigi, 51 koronában ezennel megállapított 
jelenlegi költségek, továbbá a csatlakozott vég
rehajtóknak , u m .:

1. Kohn A. nak 73 korona 90 fillér tőke, 
ennek 1907. április 1 - töl folyó 5% kamata, 4 
korona 80 fillér költség;

2. Woh! Lászlónak 219 korona tőke, ennek
1909. március 13 -tói 5°/0 kamata, 54 korona 
05 fillér költsé,--;

3. A Sárospataki Takarékpénztár Részvény- 
társazágnak 128 korona tőke, ennek 1908. ju'íus 
20 - tol 8°/0 kamata, 47 korona 10 fillér költség, 
000 korona iőke, ennek 1909. augusztus 31 - tői 
6°/o kamata, 10 korona 50 fillér óvási, Vi°/o 
váiiódij, 65 korona 34 fillér költség;

4. Kohn Hermannak 54 koiona tőke, 4 
korona 84 filiér költség és a még felmerülendő 
költségek behajtása iránti végrehajtási ügyben 
az ezen kir. törvényszék területén fekvő követ
kező ingatlanok:

I. a vissi 191. sz. betétben A I. 1—50. 
sorsz. a. foglalt szántók, rétek és védtöltésből 
álló ingatlanság 689 korona becsértekben;

II. a vissi 192. sz. betétben A I. 1—2. 
sorsz. a. foglait ház, szántó, vízállás és árokból 
álló ingatlanság 2000 korona becsértékben 1910. 
évi március hó 8-án délelőtt 10 órakor Vriss 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
becsáion alól is, de a becsértékek 2/*-ad részén 
alól nem fognak eladatni.

Az árverési feltételek a következőleg álla
píttatnak meg:

1. Kikiáltási árak a fentebb kitett becsárak.
2. Bánompénzül a becsárak 10°/«-a.
Nyíregyháza, 1909. évi december hó 24.
Kir. tszék, mint tkvi hatóság.

Székely, kir. tszéki bíró.
ad. 60-1910. K. ’f

Arlejtési hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület

1910. évi szeptember havában rendezendő mező
gazdasági kiállításának takarmány és alom
szükségletet zárt ajánlati verseny utján óhajtja 
biztosítani.

Felhívom az érdeklődőket, hogy z á r t‘ajánla
tukat Nyíregyházán, a gazdasági egyesület titkári 
hivatalában 1910 évi április Í5-én déli 12 
órájáig nyújtsák be.

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg 2000 
(kettőezer) korona bánatpénzt kell letenni.

Az arlejtési feltételek a gazdasági egyesület 
titkári hivatalában minden hétköznapon d. e. 
9 — 12. óráig megtekinthetők.

A beérkező ajánlatok közül az elnökség 
szabadon választ.

Nyíregyháza, 1910. január 15.
Gróf Vay Tibor, e. elnök.

40—3—1

ad. 60—1910. K.

Árlejtési hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület 

által tartandó mezőgazdasági és ipari kiállítás 
területén felállítandó vendéglő bérletére vonatkozó
lag árlejtést hirdet.

A részletes szerződési feltételek Nyíregy
házán a szabolcsvármegyei gazdasági egyesied 
titkári hivatalában hétköznapokon d. e. 9— 12 
óráig megtekinthetők.

A zárt ajánlatokat 1910. évi február hó 
15-éig lehet ugyanott beadni. Az ajánlattevők 
kötelesek 1000 (Egyezer) korona bánatpénst 
letenni.

A lett ajánlatok közül az alulírott elnöks eg 
saját legjobb belátása szerint és indokolás nélkül 
választ.

Nyíregyházán, 1910. január 15,
Gróf Vay Tibor s. k., e. elnök. 

41—3—1

___ S Z A B O L C S
60— 1909. K.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazd. egyesület az 

1910. évben rendezendő mezőgazdasági és ipari 
kiállítás alkalmával kölcsöncsarnokokat és egyéb 
munkálatokat épit.

A fennt említett munkálatok kivitelének 
biztosítása céljából az 1910. évi február hó 15 ik 
napjának d u. 3 órájára a gazd egyesület 
hivatalos helyiségében (Nyíregyháza, vármegye- 
háza) tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek.

Felhívom mindazokat, kik ezen munkála
tokra pályázni szándékoznak, hogy erre vonet- 
kozó ajánlataikat a szabolcsvármegyei gazd. 
egyesület hivatalának a fennt megnevezett nap 
déli 12 órájáig nyújtsák be.

Csak szabályszerűen kiállított, 5 pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvet
lenül, vagy posta utján beadott ajánlatok fog
nak tárgyalás alá vétetni.

Az ajánlatok boritéka a következő felírással 
látandók el: „A szabolcsvármegyei gazdasági 
egyesület titkári hivatalának Nyíregyházán. Aján
lat a 60—909. K. számú versenytárgyalási hir
detményben kiállítási kőlcsőncsarnokok és egyéb 
munkaiatokra *

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 10°!e-ának 
megfelelő bánatpénznek ezen hirdetmény szamára 
való hivatkozással — a Nyíregyházi Takarék- 
penziár-Egyesület pénztáránál történt letételét 
igazoló letéti nyugtatvány csatolandó.

Készpénz, vagy értékpapír az ajánlathoz 
nem csatolható.

Betéti könyv mint biztosíték el nem fogad
ta d ,  csakis készpénz, vagy megfelelő óvadék
képes értékpapír.

Mindazon ajánlattevők, kik ezen hivatallal 
még üzleti összeköttetésben nem állottak, tartoz
nak szállítóképességüket és megbízhatóságukat 
azon ipar- és kereskedelmi kamara által igazol
tatni, amelyhez telepük szerint tartoznak.

Amennyiben többen együttesen tesznek aján
latot, már az ajánlatban megnevezendő azon 
egyén, aki a munkálátokat társai nevében vezetni 
fogja s aki felhatalmaztatik, hogy a munkálatokra 
vonatkozó utasításokat, rendeleteket átvegye s 
a folyósított járandóságokat íelveheti. Nyilatkozat 
teendő azonban az iránt, hogy az ajánlat 
tekintetében az együttes ajánlattevők egyetem- 
legesen felelősek.

Az ajánlat csakis az összes munkálatokra 
együttesen adandó be. Részletes ajánlatok nem 
vétetnek figyelembe.

Világosan és határozottan beveendő az 
ajánlatba azon kijelentés, hogy az ajánlattevő 
úgy a szerződési, mint. a vállalati általános 
feltételeket és részletes lntározatokat ismeri és 
azokat kötelezőleg elfogadja.

A versenytárgyalás a fennt nevezett idő
pontban és helyen az ajánlatok felbontásával 
veszi kezdetét. Az ajánlatok felbontásánál az 
ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen 
lehetnek.

Az ajánlatok felett végérvényesen a gazda
sági egyesület végrehajtó bizottsága a feltételek
ben megállapított határidőn belül dönt. Ajánlat
tevők ajánlataikkal ezen határidőig kötelezettség
ben maradnak.

A gazdasági egyesület végrehajtó bizottsága 
fenntartja maganak azon jogot, hogy a be
érkezett ajánlatok között az árakra való^tekintet 
nélkül — szabadon választhasson,

A munkálatokra vonatkozó tervet, a szerző
dési minta, általános és részletes feltételek  ̂ a 
szabolcsvármegyei gazdasági egyesület titkári 
hivatalában a rendes hivatalos órák alatt naponta 
megtekinthetők. 39—3—1

Nyíregyházán, 1910. január hó 15
G róf Vay Tibor s. k., e. elnák

Báli újdonságok
legújabb selymek és szövetekben

M i m ü l
divatáruházában kaphatók.

ROPS
biztonsági gyorsfözö.
Tűzveszély kizárva.

Ha felborul, elalszik.
Szesz ki néni folyhat. Szeszfogyasztásban igen 

takarékos.'
Kapható minden jobb vasáru és háztartási cik

keket árusító üzletben.
Ha valahol nem kapható, szíveskedjék hozzánk 

fordulni.
Képes prospedus ingyen és bérmentve.

R O P S  Fémára Bészy.-Társ.
— BUDAPEST, V., Külső-Váci-ut 74/55. — 

Helybeli olárusitók :
Ruzsonyi Pál, Fleiner Lajos, Schwartz Adolf, 

Wirtschafter Ármin, Kovács András.

Egy kerékgyártó segéd"
és egy tanonc felvéteti

K IS S  kovácsnál
Ujszólő-sor 15.

MEGNYÍLT MEGNYÍLT!
O  I  I I H U  A főváros-legszebb útvonalán 
^  A U 11 Y n>ugodt és e,őke,ő helyen.

Vili., József-kérut 16. BUDAPEST. Vili., József-karut 16.
A főváros legmodernebb és legújabb szálludája. 
120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés. Hideg 
és meleg vízvezeték minden vendégszobában. 
Lift. Vacuura cleaner. Villanyvilágítás, Társalgó 
termek. Legnagyobb kényelem. Előkelő étterem 
és kávéház. Interurban, telefon. Mérsékelt árak, 
szobák 3 kor.-tól feljebb, fűtés, világítással 
együtt. Modern egészségügyi tekintetek szerint 
berendezve. Villamos vasút-közlekedés az összes 

pályaudvarokkal.

354063/909. sz. M. kir. államvasutak.

Menetreiid módosítás a zágráb-sziszek-bródi 
és sucaja-doberlini vonalon.

1909. évi december hó 15-től kezdve a 
zágrábfmáv.)—sziszek—bródi vonalon közlekedő,

; Zágráb máv.-ról délelőtt 11 óra 30 perckor 
; iuduló vegyes és az onnan éjjel 1 órakor induló 

személyszállító tehervonatok, továbbá a Zágráb 
máv.-ra jelenleg d. u. 5 órá 50 perckor érkező 
vegyes es az oda éjjel 11 óra 27 perckor érkező 
személyszállító tehervonatok Zágráb déli vasútra 

I fognak érkezni.
E vonatok indulása és érkezése Zágráb 

i déli vasúton ugyanaz marad, mint jelenleg 
| Zágráb máv.-on, kivévén a Zágráb ' máv.-ra 
j Sucajáról éjjel 11 óra 27 perckor érkező személy- 
| szállító tehervonatit, mely Zágráb déli vasútra 
| éjjel 11 óra 7 perckor fog érkezni és Sucajáról 
! is korábban, azaz este 8 óra 20 perckor fog 

indulni. E vonatokhoz Zágráb máv. és Zágráb 
déli vasút közt összekötő személyszállító vona
tok fognak forgalomha helyeztetni, mely által a 
jelenlegi csatlakozások Zágráb máv.-on ezután 
is fentartatnak.

Ugyancsak az említett időponttól kezdve a 
Zágráb máv.-ról jelenleg este 9 óra 30 perckor 

! induló személyvonat korábban, azaz este 9 óra 
15 perckor fog indulni, Bródba pedig éjjel 3 
óra 9 perckor fog érkezni, Boszna-Bródba azon
ban úgy fog érkezni, mint jelenleg.

A sucaja—doberlini vonalon közlekedő
Doberlinből jelenleg este 6 óra 32 perckor 
induló és Sucajára 8 óra 15 perckor érkező 
vegyesvonat pedig Doberlinből este 6 óra 29 
perckor fog indulni és Sucajára este 8 óra 
2 perckor fog érkezni.

Budapest, 1909. december 7.
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Igazgatóság^
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SZA B OL CSI HIT ELBA NK. N  YIREG YHÁ ZA.

Meghívó.
A S za b o lcsi H ite lb a n k  t. r é szv é n y e se i a  folyó évi feb ru á r hó 

3-án délu tán  3 órakor a z  in té z e t h e ly iségében  ta rta n d ó

r e n d e s  é v i  k ö z g y ű l é s r e
ezen n el m egh iva tn ak .

T Á R G Y SO R O Z A T :
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. Az igazgatóság jelentése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése az 1909-iki üzleti év zárszámadásáról.
4. A lefolyt üzleti év mérlegének megálLpitasa.
5. Az osztalék meghatározása.
6. Két igazgató válasitása.
7. Az alapszabályok 3., 19., 22., 26., 33., 34. § ainak módosítása.
8. Indítványok.
A részvényes csak azon részvény alapján gyakorolhatja szavazati jogát, mely a 

közgyűlést megelőzőleg 3 hónappal nevére átíratott s le nem járt szelvényekkel együtt 
a közgyűlés előtt 3 nappal a bank pénztáránál letétetik.

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

Nyíregyháza, 1910. január hó 13-án.
AZ IGAZGATÓSIG.
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S Í R K Ő  V  £ K
mindeafóle alakban és nagyságban
le g o lc s ó b b  átrak m e l

le it  k ap h a tó k  z

hrerZsigmond Fiainál
|537—52— 51 Nyíregyházán,

V árm egyeh áz-u tca  5 -dik szám.

1

Farsangi
idény alkalmából felhívom a t. vevőközönségnek 
figyelmét, mélyen leszállított árakon beszerezhető

-------  a j á n d é k  t á r g y a k r a
férfi, női fehérnemüek, blousok, siphonok, szőrme 
áruk, diszkötények, keztyük, és nagy választék bán 
^ZZU mindenféle bőráruk és kézimunkákra

|f I T I II M r  P M » ki Ós női divatüzlete K L E I I l  n e n r a  A H  Hoche-czukrázda mellett.

Egyedárusitós Braun-féle
k á l y h a e z ü s t

V ^
íá á
i*is jl ii |oo<'000/"

3 2
I

teor * Hullán i
folytonégő Meidinger és

vaskályhák
> franca és német takaréktü/he- 

ljek kál haernyök, kályhatálcák, 
szenes bödönük, faskosarak, ol- 

j esőbb és dis/esebb kivitelben.

| Kerítés sodronyfonat
minden Ijnkbüsé? és drótvas ag- 
siígbin tüskés huzal, sodrony hor
gon* akolinak, répakieme:ö és 
répahányó villá1, répaliántó ké
sek, villany sengő felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, töltények, konyha és ház
felszerelések. — Répa- és szecska- 
vágók, ekék és minden a vas 
szakmához tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.

FLEIHES LAJOS yasfceraskedínél
Nyíregyházán

(.Korona*-épület, Pazonyi-utca.)

t

Legtökéletesebb!
Szilárd szerke
zet. — Könnyű 
.*. kezelés. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Megtekinthető 
BRITZ M IKSA

™  urnái
N Y ÍR E G Y H Á Z Á N , 
:: Iskola-utca 3• ::

Magyarországi 
vezérképviselő:

Lukács
Rezső 

BUDAPEST, 
Yl. Teréz-körut 36.

Kény elmés rész- E  
letllvetésre is .•
.*. kapható .*

teljesen lathato ir»su

’8 '

s
h
¥ *  
¥  m
¥  g
4U
¥ B¥2

a/ W

f  £
¥  sKt
* atö

w$  03

Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
Nyireiytózín, a törvényszét melleit.

Legújabb stílű palissander, mahagóni és 
fehér fényezett háló és ebédlő berendezé
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák. 

Ebédlő diványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond
5 3 5 -5 2 - 5 4

¥
* * >

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.
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