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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Alkotmány védelem.
Szabolcsvármegye e héten megtar
tott törvényhatósági közgyűlésében ki
mondta az ellenállást és megválasztotta
az alkotmányvédő bizottságot, kimon
dotta, togy a kinevezendő lőispánt nem
fogja installálni.
Szóval hadilábra állítja a vármegyét
és a hivatalnoki kart.
Ehhez lenne néhány szavunk.
Ha a vármegyének tetszik az alkot
mányt megvédeni, ha ugyan ez az al
kotmány meg van támadva, ám tegye
de hagyja ki a játékból a tisztviselőket
hivatalnokokat, mert ezeknek még éléni
emlékezetűkben van az utóbbi alkotmán;
vedelem, még be sem beggedtek azok a
ítfcek, melyeket az alkotmányvédő vi
tézek ütöttek rajtuk.
Jól van vtdjék az alkotmányt a bí
zott ág tagjai, de ne 30 kilométer tá
volságból tegyék azt ha majd jön a
zsandár és ne a hivatalnokokat állítsák
majd oda, mert a hivatalnok köteles a
íörvéryes formában kiadott rendeletek
nek eleget tenni, és azoknak engedel
meskedni

T Á R C A .
A t ö r ö t t váza .*)
A vázát, melynek üregében
Hervadt verbéna haldokol,
Legyezőnek alig hogy éppen
Ütése érte valahol.
Es nőtt naponta, éjjelente,
A kristályt marta, tépte és
Egy szép napon csak átölelte
A vázát ez a repedés.
Vize cseppenként, észrevétlen
Kiszikkadt, elfolyt, megszökött,
Ah, hozzá többé kéz ne érjen,
Még ki sem sejti, s már törött!
Szívet is durva kéz gyakorta
Érint meggondolatlanul,
S a tört szívnek virága, lombja
Elhervad, lankad és lehull.
S bár ép az emberek szemében,
Sebe növekszik untalan,
Sebe csak vérzik észrevétlen —
Ah, kéz ne érje ; törve van I
Fordította: Zeltán Vilmos.

Ne fizessünk adót! No ebbeu leg
többen szót fogadunk az alkotmányvédő
bizottságnak, de bogv adónkat gyümölcsöztetőleg helyezzük el a takarékpénz
tárba, azt már aligha tesszük meg, in
kább majd csak az államnál fogjuk
gyümölcsöztetni, hogy majd felgyűlve,
ágyneműnkből vegye be magának.
Nagyon szép az alkotmányvédő bi
zottságtól, hogy addig a mig nekik nem
tetsző kormány nem jön, nem fognak
adót fizetni, de kiváncsiak vagyunk arra.
hogy a dohány pénzt, a dohár y előleget,
a szesz bonificátiót. no m^g a képviselői
fizetéseket és egyéb állami szubvenció
féléket felfognak-e venni?
Nekünk semmi célunk ezeknek a
hangoztatásával, mert mi ezeket az
igazságokat a darabont korszakban is
elmondottuk, igaz hogy elmondtunk mást
is és azoknak elmondásáért csak úgy
zuhantak a sajtóperek a nyakunkba és
nyakra-főre kobozták el a lapunkat. Ta
gadhatatlan, hogy azután a megyétől
megkaptuk az elismerést mindezekért,
a legelső alkalommal végig-végig suhin
tottak rajtunk, de az igazság kimondá
sában e kedves emlékek sem gátolnak
bennünket.

A jövő állam a.
— Szabadkőművesek gondolkozásán felépített idea. —

A felpanaszolt

titokzatosság inditotl rá,

hogy a jövő államát megfessem, úgy ahogy az

az en lelki szemeim előtt kialakult. Ennek fennlartó ereje az igazi szabadkőműves gondolkozás
lesz. Táplálkozni az egész világot átölelő szere
iéiből fog. melynek ellelő erét azonban a titok
zatosság képezendi. Ezek azok a tényezők.(amelyek
az embeii gyarlóságból eredő bűnökkel meg
birkózhatnak és alkalmasak arra, hógy a jövő
generációját a jó útra leteljék és a tőkéiéiesbülés utján a nagy cél felé tovább vezessek.
A természet bölcs rendelkezéséből folyik,
hogy a gyógyszert mindig a bajok k ifo rrá sá 
nál találhatjuk mpg. Az eredendő bűn ellen
szeréért szintén vissza kell menni a paradicsomba,
ahol Éva anvánk leszakította a tudás almáját.
Itt mar jelentkezett a titkolódzás és a szégyen
érzet, amikor a biblia szerint Ádám nem jelent
kezett az Ur szavára és az első emberpár fügefa
levéllel takargatta meztelenségét. A felfedezéstől
való félelem volt az, amely megakadályozta őket
a többi alma leszámításában és ez az érzet az,
amely kialakítja majd az eszményi államot a
maga tökéletességével egyetemben.
De kezdem a mesét.
*

Két dolgot szeretnék azonban tudni.
Először is mi az oka annak, hogy
nem alkotmányos életet élünk ma?
A nemzeti Kossuth Ferenc kormány
e, aki eladta az országot szőröatől-bőröstől a németnek, vagy a granicsár?
Azután meg hol volt az alkotmány
védő bizottság, mikor quótát kellett
fmelni, hol volt mikor a tízezer holda
sok javára, a szegény nép hátrányára
meghozták az uj adótörvényt. Stb. stb.
Hol volt az alkotmányvédő bizottság
mikor az országot Bachnál, Schmerlinguél jobban kihasználó nemzeti kormányt
erőszakkal sem lehetett a húsos fazé
koktól eltávolítani, az egy M
eskó Lászlót
kivéve, ki minden hazafi tiszteletét bírja.
Rajta erősítjük a védbástyákat, de
ne elcsépelt frázisokká1és strómannokkal.

M eddő élet.
Az emberek olyan levertek, mintha
vérvesztésben szenvednének. Unott, fá
radt emberekkel találkozunk untalan,
akiknek arcáról lerí akedvetlenség-. Talán
a nehéz megélhetési viszonyok száműzték
közülünk a derűt, a vidámságot? Bármi
legyen is az ok, de az emberek által
egyesitett naptára egyformán 2910 et mutatott,
amidőn egy halvány arcú fiatai ember megjelent
a szabadkőművesek Károlyi-téri palotájában.
Nyugodtan végig hallgatta a titkár tevékenységi
jelentését, amely felölelte az emberbaráti intéz
mények egész sorát. Statisztikailag kimutatta,
hogy hányán részesültek a nyíregyházi nép
konyhák jótékonyságában, a műveltség terje
déséről beszelve közölte, hogy az ülés végén
bemutatja az utolsó analfabéta irásmintáját. A
Bessenyei-kör mesés sikereket ért el. A mun
kások nem mennek korcsmákba, hanem azok
helyett népelőadásokon szórakoznak. A rabsegélyző egylet utján gondoskodtak róla, hogy
a fogházból kiszabadult „embertársak" azonnal
munkába állhassanak. A gyermekhalandóság
felére szállott, le, mert a szegénysorsu anyákat
a betegágyasnők háza, kisdedeiket pedig a
gyermektelep ingyen gondozza. — A kórházak
működést mintaszerű. — A szabadkőművesek
inspcktiósai ellenőrzik mindenütt, hogy az állami
ellátás javítására szolgáló élvezeti szerek mind
szét oszlassanak. Az üdülő házak szintén tömve
vannak. A tüdővész elleni küzdelem olyan sike
resnek bizonyult, hogy a múlt században épített
szanatóriumokat mind át lehetett alakítani szük
ség lakásokká, mert az egyesület nagyarányú,
munkálkodása dacára az általános elszegényedés
folyton tart.

A róm. katholikusok, protestánsok, gör.
Az egyesület pedig mindent megtett annak
keletiek, izraeliták, mohamedánok és kínaiak elhárítására. A közlekedési vállalatokat és azok
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folytatott meddő, örömtelen élet jóra
nem vezet.
Nem is olyan régen, a farsang a
vígasságnak, társadalmi összejövetelek
nek és házasságkötéseknek volt ideje
A mostani visszavonult embereket sérti
a vigalom, bizalmatlanok egymás iránt
és irtóznak a házasságtól Mindez akkor
történik, amikor sokan vannak, akik a
fogadók, kávéházak fülledt levegőj :ben
jól érzik magukat és könnyelműenszórják
a pénzt Kitetszik ebből, hogy a kellemes
szórakozást a jótékonysággal egybekö
tött vigalmakat, nem csupán a nehéz
anyagi körülmények, hanem lábrakapott
rósz szokások, érthetetlen különcködések
miatt kerülik egynémelyek
Ezelőtt ekngedhetlen kötelességül
tekintették a házasságot. A családok
élete boldog volt. A mai fiatalok nem
mernek nősülni, mert nem éreznek ma
gukban képességet a családfenntartására.
Hibáztatják a divatosan nevelt hölgye
ket. akikről azt tartják, h>gy nem képe
sek férjeik keresményét beosztani. Anők
viszont a férfiakban keresik a hibát,
melynek miatta sok leány idegenkedik a
házasságtól. így aztán nemcsoda, ha oly
kevés napjainkban a házasulók száma.
Bármi legyen is az ok, mely felidézte
a nötlenkedő, meddő életet, nagy hiba
ez, mert a családalapítástól való idegen
kedés tömérdek bajt fog eredményezni.
A családi otthont, annak melegét nem
ismerő férfiak, ott és úgy keresnek szó
rakozást, hogy időelőtt elvénülnek, elbetegesednek s kórházakban fejezik be
örömtelen életüket. A nők iskolába jár
nak, hivatalt keresnek, hivatalba gör
nyednek s csak azt nem csinálják, ami
a nőknek, feleség és anyának tulajdonképeni kötelessége.
Nem szorul hosszas magyarázatra

hogy a helyesen folytatott családi élet
ben gyökeredzik minden jó, mely egye
sekre és az egész társadalomra boldoggá
teszi az életet. Tény az, hogy sok em
berre a családos élet nem olyan ma.
mint akkor volt. amikor férj és feleség
meg tudták egymást érteni és amikor
az esküt kötelező erejűnek ismerték Az
is tény azonban, hogy egyesek békétíenkedése, különélése, vagy elváliása, még
n -mok arra, hogv ennek miatta a férfiák ne nősüljenek, a nők férjhez ne men
jenek Ez csak mentség szokott lenni
azok részéről, akik másban és nem ma
gukban keresik azon hibát, fogyatkozást,
mely képtelenné teszi őket családalapí
tásra. családfenntartásra.
Eltekintve attól, hogy sok ember ön
ként fosztja meg magát a családos élet
boldogságától, a nőtlenkedés az erkölcsi
élet rovására történik. Az erkölcsi élet
meglazulása óriási kárt jelent társadal
munkra és az egész nemzetre Az apát
ián gyermekek, a férjtelen anyák száma
ijesztő mértékben növekszik és sem az
állam, sem a társadalom, sem egyesek
jótékonysága nem képes gondoskodni
azok mindegyikéről, akiknek életet a nőtlenkedés könnyelműsége adott.
Bár az állam és sok jótékony intéz
mény minden lehetőt elkövet a szeren
csétlen teremtmények megmentésére, jö
vőjének biztosítására, az eldobott, eltaga
dott gyermekek züllése ijesztő veszedel
met jelent. Ez a körülmény pedig nem
csökken addig, mig a nőtlenkedés, ma
gános nők ledérságe törvényes házassá
gok által ellensúlyozva nem lesz Ered
ménytelen a humanizmus munkássága, a
gyermekmenhelyek, javító intézetek, bör
tönök keveseknek bizonyulnak míg a
most tapasztalható, káros állapotok fennállanak.

biztonságát oda fejlesztette, hogy a városban
dolgozók a kertvárosokká átalakított falvakban
lakhatnak s ezzel elejét vette a tömeges együtt
lakásból eredő társadalmi bajoknak és testi
betegségeknek. Keresztül vitte, hogy a gyerme
keket nem ölik többé a holt nyelvek tanulásá
val, hanem helyettük a nemzetközileg ismert és
mindenütt használt világnyelvet tanítják meg
velük már az óvodákban. Ez nem sérti senki
hazafiasságát, mert mindenki a maga nyelvéből
is talál a közös nyelvben szavakat. Ezt a nyel
vet használják az üzleti levelezésben, hírlapok
bán egyaránt. Az iskolákban kizárólag az eletnek
tanítanak. Pár év alatt képesítésével mindenki
kész, úgy hogy eltartottból produktív tényezővé
lesz. A nyomor ennek dacára terjed, pedig az
embereknek 2910-ben már alig kell valamit
dolgozniok. A háziasszony teendőit mechanizmus
végzi. A hivatalnok csak bele diktálja végzését
a hangirógépbe. A gazdálkodónak csak bele kell
tenni a magot az automatikus szántó-vetőgepbe.
Az iparos csak ellenőrzi műhelyének működését,
mert az önmüködőleg dolgozik. S ennek dacára
a szegénység a népesség növekedésével arányban
nő, mert olyan nagy az urhatnámság, hogy na
ponta 1—2 órát sem akar senki sem dolgozni

balkáni husteiepek mind óriási haszonnal dol
goznak. csakhogy a bevétel ennek dacára kevés
es ajánlotta, hogy a testvérek adjak jövedel
müknek 3/t ed részét, az egyesületnek.
Ekkor emelkedett szólásra a halvány arcú
fiatal ember. Kimutatta, hogy a közvetlen segít
séggel c>ak fokozzák a bajokat és a dolog ke
rülését. Az ingyenkonyha azért kapós, mert ott
jól lehet lakni, az utolsó analfabéta azért tanult
meg írni-olvasni, mert könnyű szerrel sok
napdijat vágott
zsebre, a népeiőadásokon
tömve vannak a termek, mert a buzdításul
szétosztott élvezeti szerek jól esnek az em be
reknek, a fogházból kiszabadult emberek addig
áldják az egyesületet, mig a segélyt zsebre nem
vágták, a gyermekhalandóság csökkentése céljá
ból felállított betegágyasnők háza és a gyermektelep csak arra jó, hogy meglazítsa a rokonok
közötti szeretetet és erkölcsöt, a kórházak
és üdülöbázakból nem akarnak tivozni a m ‘gegészségedtek. Szóval oda jutottak, hogy min
denki az emberbaráti intézményeken ak ír élődni.
Ez igy tovább nem lehet, mert o pénzt nem
lehet tovább fegyverül használni, mert az bűn
ben fogadtatik, bűnre csábit és bűnben vé-zel.
Senkinek egy fillért sem kell adni, hanem szelíd
eszközökkel rá Kell kenyszeriteni az embereket,
hogy dolgozzanak. A pénzt ki kell az egész
aktióból küszöbölni.
Ha sok száj várja az alamizsnát, akkor
még egyszer annyi kéz hever dologtalanul. —
Munkába kell hozni a kezeket s akkor aztán
nem lesz nyomor, mert mindenki megkeresi a
kenyerét, sőt juttathat beteg embertársának is.
Lekicsinylő mosolygás volt az indítványra
a válasz. Mindenki meg volt győződve, hogy a
sikerek kivívásához újból pénz, pénz és pénz
kell. — Indítványozó pedig letelte az asztalra
öt világrészből eredő részvényeit, kincseket érő
ékszereit. Kiszórta zsebeiből a százezrekre rugó
készpénzét és elment egy fillér nélkül, senkitől

A szocialisták már nem a 8 órai munka
mellett, hanem a 8 naponkint egyszer való mun
kálkodás mellett agitálnak. A szabadkőművesek
erejüket megfeszítve dolgoznak a baj elhárítá
sán. Kincseket áldoznak közcélokra, csakhogy
eredmenytelenül. Szerencse, hogy a lustaság fel
ismerte azt, hogy az elkerülhetetlen munkákat
gépekkel gyorsabban lehet elvégezni és igy a
szabadkőművesek által konstruált gépek eladá
sából olyan összeg folyik be, melylyel a nyo
mort enyhíteni lehet.
A titkár jelezte, hogy a Ceylon szigeti
halászat százezreket hoz, mert a mesterséges
gyöngytenyésztés kiapaszthatatlannak bizonyult.
A mentroli gummigyár, a csikágói iisztüzlet, a
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M egyegyülés.
Szabolcsvármegye tör vény hatósága, február
hó 15-en rendkívüli közgyűlést tartóit, arnilyet
a kormány bemutatkozó leirata tett szükségessé.
A gyűlésen a tagok nagy számban vettek
részt. Mikecz Dezső alispán 10 órakor nyitotta
meg a gyűlést és jelez'e, hogy ő és tisztviselő
társai bármilyen nehéz idők következzenek is,
törvényes alapon fognak működni.
Dr. Darányi Ignácz és gróf Apponyi Al
bert lemondott miniszterekhez feliratot intéznek.
Ezután Siposs Béla főjegyző felolvasta a
kormány bemutatkozó leiratát és az állandó
választmány javaslatát, amelyet egyhangúlag
elfogadtak.
A bizaimatlmsági határozat igy szol:
„Szabolcsvármegye közönsége a gróf KimenHedervary Károly elnöklete akut megalakult
kormánnyal szemben, mely a törvényiiozásban
párttal nem rendelkezve vállalkozott a kor
mányra es a kepviselőház bizalmatlan-ági sza
vazata után, költségvetési törvény meghozatda
előtt a törvényhozó testület elnapolása s igy a
törvényszerű ellenőrzés meghiúsítása által al
kotmányellenes térre lépett, bizalmatlanságai
fejezi ki és kijelenti, hogy ezen kormányt a
maga részéről tamogatasbán nem részesíti.
Bízva a vármegyei tisztikarnak tapasztalt
hazafias érzésében és törvénytiszteletében, tör
vényeinkre való hivatkozással elvárja egyúttal
a vármegye közönsége a vármegye hazafias
lakosságától, hogy a jelen alkotmányellenes
kormányt törvényeink szellemével meg nem
egyeztethető önkéntes adófizetés és a hadse
regbe önként való belépés utján támogatni nem
fogja s e végből elrendeli, hogy a községekben
ezen határozat közhírré tétessék.**
Gróf Vay Gábor emelkedett ezután szólásra
és indítványt tett, hogy a kormányt törvény
telennek tekintsék, alkotmányellenes intézkedé
seit ne teljesítsék. Felszólítják a megye lakos
ságát, hogy a főispáni beiktatástól távol m a
radjon, és alakítsák meg újból az alkotmiuyvedő bizottságot 65 taggal.
Ezek tagjaivá a többek között megválasz
tatott: g. Desseivfíy Aurél, Béla és Miklós, g.
Vay Gábor és Ádám, Meskó László, Mezőssy
Béla, Hrabovszky Guidó, Kállay András, Kallay
Tamás, Uray Miklós, Lipthay Bála, g. Foigách
László, Bory Béla és a vármegye egész tiszti
kara.
sem segélyezve meghódítani eszméjének a vilá
got. A testvérek tovább is mosolyogtak az
álmadozón.
*
Teltek, múltak a napok. A lelkek megvál
toztatására törekvő testvért elvesztették szemük
elől szabadkőműveseik. Kincseiből újabb ember
baráti intézményeket létesítettek, amelyek azon
ban csak a testre hatottak és lelkületét sen
kinek sem érintették.
Egyszer azonban kellemes hírek érkeztek
róla. Találkozott egy férfival, aki sokat dolgo
zott, csakhogy alkalmazottai hű lenül sáfárkod
tak. A mi emberünk kinyomozta cselekményeiket
és elkezdett kártyázni emaer fejekre. M ndenkinek megsúgta a saját bűnét, amitől azok ugv
megijedtek, hogy attól kezdve aggódó figyelem
mel kezelték a rájuk bízottakat. — Folytonos
függőhelyzetükoen végül megtanultak becsületei
nek lenni.
Az élet országutján talált egy más férfit is.
Ez folyton azt hajtotta, hogy sokat dolgozik,
csakhogy idejét apró-cseprő dolgokra fecsérelte
el. Ezzel társas viszonyba lépett és kezdett vele
n.igy dolgokon fáradozni. Megsúgta neki, hogy
eddigi működése mit sem ér s a férfi önmaga
előtt restelve a meddőséget, akart és megtanult
dolgozni.
Más városban azután összehozta a sors egy
asszonynyal, aki miniig a múltat emlegette es
a jelenbe nem tudott bele illeszkedni. Ennek
azután em ékezetébe hozta a legrégibb időket,
amikor először mondotta, hogy „mar késő* éa
kimutatta, hogy az események visszafelé nem
folyhatnak. — Ez a nő azután jobban kezdett
érdeklődni a jelen iránt, fellelte annak rejtett
gyönyöreit és tanult megnyugodni.
Vándorunk azonban tovább ment. Talál
kozott egy leánynyal, aki azt mondotta, üogf
„én nem szeretek senkit, ha férjhez megyei
csak nagyon gazdag embert választói.* Érnek

1910. február 19.
Az indítvány elfogadása után gróf Vay
Gábor elismerését fejezte ki az egyhangú hatá
rozat hozatala felett és megköszönte az állandó
választmány bölcs határozatát.
Kállay András volt az utolsó szónok, aki
íörténtlmi alapon igyekezett bizonyítani a kor
mány törvényellenességét is citálta Kossuth
b'erer.c szavait, hogy szép győzelmet arattunk,
de korán jutottunk hozzá.
Végül üdvözölte gróf Vay Gábort, aki nem
csak a megvegyülésen, hanem a főrendi házban
is kendőzetlenül mondja cda az igazságot.
*
Szerény véleményünk szerint, a megyegyűlés talán túl merev álláspontra helyezkedett
a jelen'egi koimánnyal szemben és talán túl
sötét szem üvgin át nézve Ítélte meg a hely
zetet. De hisz n ajd mindent felderít a közel
jövő.
Mi egyelőre türeli mm el felfegyverkezve
varunk annál is inkább, mert a szúrnom kő
zelmult arra a meggyőződésre juttatott bennün
ket, hogy „úgy sosem volt, hegy valahogyan ne
lett volna;* de bizony jól meg eddig sohasem
volt!
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elválasztja, nem ismer hivatottságot, tehetséget,
csak küzdelmet, összeköttetést és önös anyagi
érdeket, mely minden egyébb tekintetet kímé
letlenül, drákói szigorral letipor, eltapos.
S ez az a pont, melynek érdekessége a
a társadalmat legelső-orban érinti, az az ütköző
sarok, melyből azután minden cosenquentiát
kiemelhetünk. Az élet, könyörtelen szigorával,
a létért való nehéz küzdelem, arra vezette az
embereket, hogy ott és olyan módon keressék
boldogu ásukat. ahol és a hogyan az a leg
könnyebben kínálkozik. Az élet szerencsevadászai
napról napra szaporodnak, a könnyű kereset
források köré gyülekszik a legtöbb — és a mi
a legfájdalmasabb — a legértékesebb erő is.
Ezért találkozunk tehát, majd napjainkban
olyan sok követ jelölttel, ezért sugárzik már
jövőbeli győzelmének reményében olyan sok
ismerősünk abrázata, mert ők már előre érzik
a jólét, a könnyű megélhetés, a gondtalanság
jótéteményeit, melyek elmaradása azutan annál
keservesebb, annál elszomorítóbb lezz reájuk
nézve.
Ce la vie ! — mondja a francia. Ez az élet!
S megmásítani, sem nekünk sem senkinek ebben
az országban, de meg az egész világon sem,
nem lesz módjában.

(F. E.) Az fgesz társadalom csupa tűz,
csupa láng. A politikában vaiható megújhodás,
minit a a tarsada mai is felébresztette volna,
n.incerütt pezsgést, forrongást észlelhetünk ott,
ahol edciig a bemotiosodott igyekezet sivár
látványa szomoritott.
A társas össejöveteleken, kávéházakban.
rendéglőkb*n mi másról sem beszélnek, mint
a küszöbön lévő választásokról s tiz ösmerősünk

közül legalább is kilenc, bizonyos köveljelőlt,
hivatalos, vagy hivatalon kívüli.
A théma, némi váriációval mind akörül
forog, hogy milyen lesz majd az ország kép •,
annak előrehaladása, kulturális fejlődése, ha
majd X. vagy Y. bejut azok közzé, akik az
ország sorsára befolyást gyakorolnak.
!
Ha a fellendülésnek, mely minden teremtés
nek előjele némiképen örvendhetünk is, mégis
szomorúan csóváljuk fejünket, ennyi hiába ei
pazarol! hév, ennyi más irányban oly annyira
értékesíthető embiciónak, sivár külsőségekért
1 való elpazarolásanak láttára,
Mert feliesszük az emberekről, hogy önös
i
! érdek nélkül, tisztán társadalmi helyzetük elő
I nyösebbé tétele okábol kívánják annyira a man
dátumot. hogy kiváljanuk azok közül, kiknek
társaságában ezideig jól, vagy rosszul érezték
magukat, hogy megmutassák, hogy ok többek,
a többinél, mert arra nem is akarunk gondolni,
hogy esetleg olyanok is akadhatnak, kik a man
dátumért azért óhajtanak küzdeni, hogy annak
segélyével különféle megengedett s meg nem
engedett üzleteiket bonyolítsák le a siker immár
nagyobb reményével, mint a múltban.
Ezekről nem kívánunk szólani. Amint az
ingoványnak, a m< csórnak megvannak az ő
gyűlölt, s utált alakjai, akik a más munkájából,
a más tevékenységiből igyekeznek a maguk
kisded, rongy életét kihúzni, épen úgy az emberi
társadalom egyedei között is mindig fognak
olyanok akadni, kik paraziták módjára, a más
j élelerejét szívják, hogy magukat fenfarthassák.
| Ezekről a társadalmi élősdikrő! ez esetben nem
; kívánunk szólani. Minder ki ismeri őket s jelle| műkről s egyéb kiváló qualitásaikról, amúgy is
í eléggé jól informáltak.
Mi azokról kívánunk beszélni, akik csak hiú
tafrangnak, társadalmi helyzetül
emelésére,
tönkszenek olyan posiciók elérhetésére, melyek
komoly munkát, nagy tudást, előtanulmányokat
igényelnek, s a mely posiciók, ha o:ya< okkal
töltetnek be, kik mind e tulajdonságokkal nem
rendelkeznek, csakis ártalmára, kiszámíthatatlan
kárára lehetnek az összességnek, a társadalomnak,
s kivaltképen az országnak.
A modern élet tülekedése azonban nem
i ismer korlátokat. Nem látja szélesen elhatárolt
i vonalakat, melyek az egyes állásokat egymástól

azutan megsúgta, hogy pénzé, szeretettnek
tárgya veszendőben van és ez a lány megtanult
emberileg gondolkozni.
Találkozott egy másik nővel, akinek olyan
érzéki ny lelkülete volt. hegy nem bírta el még
a mindennapi rázkedtatásokat sem. — Egyszer
azutan egy csekélységtől úgy megrettent, hogy
elment világgá. A mi emberünk azonban vissza
hivatta és a praedestinátió tanát ő rá vonat
koztatva, levezette, hogy senki sem kerülheti
el végzetét. A dologban csak az a jó, hogy az
imber nem csak a rosszat, hanem a jót is
megtalálja. Meg súgta neki, hogy mar is rendbe
van minden es ő megtanult reménykedni.
Uljába akadt egy gyermek is, aki pajzán
ugrandozás közepette megfeledki zett arról, hogy
beteg. Ennek azutan, hibái felsorolása mellett
megsúgta, hogy az embert szülelése nemcsak
tarsadalmilag, hanem viselkedéseben is köti. És
ez a gyermek megtanult engedelmeskedni.
összekerült egy ifjúval, akit fiatalsága egy
nő hálójába sodort. Ennek azulán megsúgta,
hogy amit az ember megtett, azt meg nem tör
téntté nem teheti, de amit még nem tett, azt
még mindig megteheti. — Az ifjú gondolkozni
kezdett, halogatta a dolgot, a csábkép kezdett
halványulni s végül az illető megtanult le
mondani.
És ez igy ment mindenütt. Az előjogok és
priviUgiumok t üszke harcosának felirta a falára
a mene-meneti-kel ufarszint és megsúgta, hogy
lejárt a jobbágyság ideje a rabszolgaságéval
együtt. Minden ember annyit ér, amennyit a
köznek basznál. — A felekezeteket, körzetük
kivüjéiől támadóknak megsúgta, hogy a val
lási villongások szitása nagy vétek, a melyet
nem csak a nura-atoriummal. hanem a kur-

I' gatóriummal is büntetni szoktak. Az embereket
! felvilágosította, hogy az elbocsátott cseléd ha! zudozásainak nem keil hit élt adni bármilyen
„rir-gymestei * is az az igazság és hamisság össze
keverésében. Szavainak hatása alatt a hamis
mellékkel biró kereskedő igaz mértéket vásá
rolt, az ingatag nő idejében jó utia tért, a
kifizetés reményében idegen névre pénzt kérő
cdabb állott, a kötelességét mulasztó vasutas
helyre hozta mulasztását, a tolvaj fölülről
visszatért, a házasságszédelgő nem vihette végbe
teivét, a hamispénz érti kesitésével kísérletezők
lemondottak szándékukról, mert egy megfog
hatatlan alak levélben vagy szóval oda sugla
nekik, látlak, ha nem viseled jól magad, ki
játszom a kártyáidat.
Az emberi szenvedélyeket visszataitani
egyet jelent a félsikerrel. A mi fiatalemberünk
pedig értett hozzá, hogy defektiv testületé min
denkit megfigyeljen és bűneire figyelmeztessen.
A ludasok kinyomoztak neki mindent csak hall
gasson és ők becsületesek maradhassanak. A
nagy gonosztevő ismeretlen fogalommá lett,
mert a ló tolvajról is azt tartja a példabeszéd,
hogy tűn kezdi a lopást és ha a tülopás nyil
vánosságra hozatalával megfenyegetnek valakit,
akkor az többié nem viszi.
Emberünk körül a láthatatlan gyűrű egyre
nőtt. Ritkán kellett a nyilvánosságra való ho
zással büntetést gyakorolni, mert az emberek
féltették a becsületesség mázát. — Lassankint
kezébe került az egész vidék titka.
Erős kezével észrevétlenül irányította az
emberiket. Mindenki azt hitte szomszédjáról,
hogy az jó, csak ő neki van a személyi lapján.
És ez a hiedelem olyan irányítást gyakorolt az
egyes emberre, hogv a kényszer megszűnése

után is szívesen m radt jónak, ha egy ideig
rá volt arra szorítva. Az eszme hódított. A
p mamázni készülő minisztert az ellenpárti kép
viselő nem nyílt ülésben támadta, hanem csak
súgott neki valamit.
A koronásfők is visszarettentek az állam
csínytől, mert róluk is tudtak egyetmást. Las
sankint az állam formáját egész átalakította ez
a rendszer, melyet az a halvány arca fiatal
ember katona és egy fillér nélkül vitt át az
életbe egyedül a nŐK segítségét igénybe véve.
*’
2920-ban a mi barátunk újból megjelent
a Károlyi-téri palotában, ahol riadó éljennel
fogadtak A dics áriak elől azonban szerényen
kitérve, csak annyit válaszolt: nekem mindig
igazam van.
Arról persze hallgatott, hogy amikor egy
országot meghódított, akkor elvesztette egesz
világát, és amikor milliókat tett boldoggá, akkor
feláldozta a saját boldogságát. Arcán azonban
ott ült az a fenséges nyugalom, amelyet az
idézett elő, hogy nagy munkájáért sem erkölcsi,
sem anyagi kárpótlást nem nyert. Ez azonban
mm bántotta őt, mert saját lelke szerint is
érdek nélkül cselekedett.
*
Nekem úgy tűnik fel, hogy mesémbe téve
désből került a 2910-ik esztendő, annyira isme
rősök előttem az események. Lehet, hogy téve
dek, de az sincs kizárva, hogy az a halvány
arcú fiatalember már él, és uralkodik a lelkek
felett. Próbáljuk őt megkeresni, arról tán megismeihetjük, hogy akire mélytüzü üzemeivel rá
néz, az félre kapja a fejét. Én ugyan még nem
láttam soha, olyan jól fedi őt es magasztos
cselekedeteit a felpanaszolt titokzatosság. Sps.

Dr. D r a llc ’s

Glvcerin- és mészkeverék
zsir'alan. Bőrrept dés ellen.
Mindenütt kapható.

T ü le k e d a s .

TELEFON 129.

TANÜGY.
Értesítés.
A nyíregyházi ág. hitv. evang. tanyai isko
lákban a hivatalos félévi iskolalátogatások február
hó 21—25-ig bezárólag a következő sorrendben
fognak megtartatni:
Február h í 21. d. e. Nádasi lányi Méhly B.
Hétfő.
t. v. a.
„
d. u. Súlyán tanya Prekopa I.
t. v. a.
,,
d. e. Halmos t. Bercsényi P.
t. v. a
,,
d. u. Antal tanya Kubinyi T.
t. v. a.
Február hó 22. d. e. Puposhalotn Kemény P.
Kedd.
t. v. a.
„
d. u. Sípos-bokor Takács J.
t. v. a.

TELEFON 129.

Újdonságok női ruha díszekben a báli idényre a legnagyobb választékban kaphatók
női*, férfi divat és rövidáru feleiében.

1910. febuár 19.
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Most a miniszter értesíti a kamarát, hogy a
debreceni —nyíregyházai forgalomban váltott
beszélgetések dija időközben már 2 koronáról
1 koronára leszálIittatott. A debrecen—szerencsi
viszonylatban pedig a díj leszáll tást arra az
időre kívánja elhalasztani, a tikor Nyíregy
háza—Budapest kó.ött tervbe vett uj telefon
összeköttetés üzembe vételevei a forgalmi viszo
nyok az említett városok között kedvezőbben
alakulnak.
— Ternyey Lajos idegbeteg l A nálunk
is jól ismert szerelmes színész egészségi állapo
táról nyugtalanító híreket terjesztenek. E napok
bán .Romeo és Júlia* előadása közben annyira
cserbe hagyta emlékező tehetsége, hogy egy
betűt sem mondhatott el szerepéből. E helyett
elszavalta más Shakespeare darab hatásos
jeleneteit. Alig birták végig játszani a darabot.
Nehány nap múlva azonban lényeges javaslás
állott be állapotában és újra fel lephetett.
— Ö sztöndíjak. A kereskedelemügyi m.
kir. miniszter ur megbízásából a debreczeni
keresk. és iparkamara következő pályázatokat
hirde'i:
I, Mária Valéria főherczegnő ő-császári
és királyi Fensége születésének emlékezetére
Voigtiánder Frigyes, bécsi lakos, kereskedelmi
tanácsos által alapított ösztöndíj, kereken 2300
(kettőezerháromszáz) koronát kitevő kamataira
ezenn d nyilvános pályázatot ir ki a kereskede
lemügyi magyar kir. minister a következő módo
zatok mellett:
1. A fenti kamatösszegből két (2) egyen
ként 1150 1150, (azaz egyezeregyszázötven) ko
ronás ösztöndíj alakittatik.
2. Ez ösztöndíjakat képesítéshez kötött ipart
legnagyobb
űző, két (2) szegényebb sorsú, érdemes, szak
megbízható,
májában kiváló és józan életű olyan kezdő fia
legolcsóbb,
tal magyar honos iparos mester vagy idősebb
elsőrangú,
segéd kaphatja továbbképzés czéljaból, vagy
mühelyi berendezés, illetve annak tökéletesbitése
céljából, vagy forgótőke gyanánt, kik atyjuk
iparát folytatják s attól az iparüzletet átvették
vagy átvenni akarjak.
3. Pályázhatnak e két (2) ösztöndíjra a 2.
pont alatt említett iparosmesterek és segédek
közül mindazok, kik katonai szolgálatukat már
teljesítették vagy az alól jogérvényesen végleg
felmentették és akik, ha mesterek, legalább egy
(t) évet, ha segédek legalább öt (5) évet töl
töttek ezen minőségben. A katonai szolgálatban
töltött idő ezen időbe be nem számítható és
N a g y válaLSz;téN:lDa.n:
általában csakis a tényleges mühelyi gyakorlat
tal töltött évek vehetők számba.
4. A pályázati folyamodványban megemlí
tendő az, hogy folyamodó az ösztöndíjat mily
célra igényli (továbbképzés, berendezés, vagy
forgó tőkenyerés céljából.) ‘Abban az esetben
ha a berendezés vagy annak tökélesbltése cél
jából igéuyli, az is megemlítendő, hogy mily
berendezési táxgyakra gépekre, szerszámokra
van az illetőnek szüksége, — s azok mily érté
ket képviselnek, — továbbá mely hazai gyár
ban vagy ipartelepen óhajtja azokat, feltéve,
hogy beföldön gyártetnak, beszerezni ? Ha az
ösztöndíjat folyamodó továbbképzés céljából
J 1—
12—
7 igényli, megemlítendő az, hogy a továbbképzést
hol és miként kivanja eszközölni ?
Folyamodványok a kereskedelemügyi m. kir.
miniszter úrhoz címezve legkésőbb folyó évi
április hó 15 ig a kamarához nyujtanüó be.
II. Goldberger Erzsébet áltál 1867. évi
szeptember hó 18-án Bécsben az Ó budai kék
festőgyár felvirágzásának emlékezetére tett ala
pítvány kereken 2400 (kétezernégyszáz) koronát
kitevő kamataira az alábbi módozatok mellett
ezennel nyilvános pályázatot hirdet a kereske
delemügyi magy. kir. miniszter.
1. Á fenti kamatösszegből 8 (nyolc) egyen
ként 300 300 azaz (háromszáz-háromszáz) koro
nás, valamint a mull évi pályázat alkalmából
fölszabadult még két egyenként 300-300 aza
háromszáz-háromszáz koronás, összesen tehát
— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 10 (tiz) segélydijat alakitok.
Pfeiffer Gyula felügyelőt, a miskolczi üzlet2, E segélydijakat szakmájukban kivált,
ezetőség számosztály-főnökét debreczeni üzlet józan életű, de fiatalon elhunyt, képesítéshez
vezető helyettessé nevezte ki.
kötött ipart űzött magyar honos iparosmester
— Internrbán dijak leszállítása. A nek szegénysorsa özvegyei vagy szegénysorsu,
kamara a forgalmasabb városok közötti beszél de 18 évet még be nem töltött (fiú esetleg
getések dijának leszállítását kérte a miniszteri ől. leány) árvái fogják kapni.
Február hó 22 d. e. Benkő tanya. 'I —III. o.
Estok K.
Kedd.
d. u. Benkő tanya. I - V . o .
Statkievitz Gy.
d.
e. Kisteleki tanya II —III. o.
Február hó 23.
Bockó E. t. v. a.
Szerda
d. u. Kisteleki t. I —V. o. Kiss
I. t. v. a.
d. e. Felső Sóskút II—III. 0 .
Thaisz K. t. v. a.
d. u. Felső-Sóskút 1—V. 0 .
Huray Gy. t. v. a.
d. e. Rozsrét tanya Dóbisz L
t. v. a.
d. u. II. Manda Szolár Pál
t. v. a.
Február hó 2l. d. e. Balint tanya Scholtz 0 .
t. v. a.
Csütörtök.
d. u. I. Manda. Szekeres P.
t. v. a.
d. e. Újtelek tanya Sipkái Gy.
t. v. a.
d. u. Sima tanya Szlaboczky P.
t. v. a.
Február hó 20 . d. e. Jakus-bokor Ország G.
t. v. a.
Péntek
„
d. u. Szarvas sziget. Aczél S.
t. v. a.
„
d. e. Salamon-bokor Tolnay P .
t. v. a.
Nyíregyháza, 1910. február hó 6.
Az iskolaszéki elnökség.
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3. Pályázhatnak e segélydijakra a 2. pont.
bán említett özvegyek es árvák, ez utóbbiak
anyjuk vagy gyámjuk utján.
Özvegyek, kik férjük iparát folytatják, árvák,
kik atyuk iparát választottak él-tpályáu! s mint
ilyenek segéd vagy tanonc minőségben alkal
mazva vannak, avagy ugyanazon szakmába vago
ipari szakiskolába (felső ipariskolába) járnák,
az odaítélésnél előnyben részesülnek.
Árváknál, ha további kiképzésük érdekeben
több évi támogatásra vo'na szükség, nem fog
a miniszter ur elzárkózni az elől, hogy a segély dijat az alapítványi kamatok terhére, az előhaladas igazolásának kikötése mellett esetleg több
even át engedélyezze.
Egy és ugyanazon családban özvegy es
árva illetve árvak ugyanezen alapítvány kama
taiból segélyt csakis rendkívül kivételes esetben
kaphatnak.
4 A folyamodványban részletezendők a
cél, melyre folyamodó a segélyt igényli, es a
körülmények, melyek őt a segély kéresere utalják.
Folyamodványok a kereskedelemügyi ni.
kir. miniszter úrhoz címezve legkésőbb folyo
évi április 15-éig a kamarához nyújtandók be.
— Nyilvános köszönet. A nyíregyházi
takarékpéuztár egyesület 40 koronát, s a Sza
bolcsi hitelbank 20 koronát volt szives az idén
is adományozni a Magyarországi munkásod rok
kant- és nyugdijegylete helyi fiókjának külön
alapjára. Fogadják a fenti intézetek nemes szivü
adományaikért a választmány neveben is halas
köszönetemet. Nyíregyháza, 1910. február ha
17. Pisszer János egyleti elnök.
— Öngyilkos iparos- Ujfehértón csendes
boldogságban élt Ónodi Ferenc 53 éves szíj
gyártó mester családjával mindaddig, a m:g
nehéz betegségbe nem esett. Gyógyíthatatlan
baja miatt búskomorság vett rajta erőt es
öngyilkosságot követett el. Az ajtosarkára fel
akasztotta magát.
— Átkelés a vágányokon. A falusi nép,
de meg a városiak is, eddig nem vették valami
szigorúan az átkelési tilalmat jelző vasúti
sorompókat, hanem átbújtak a sorompó alatt,
aztán átmentek a sineken. Minthogy beigazolást
nyert, hogy a vasúti elgazolások legnagyobb
részének az ilyen vigyázatlanságok az okai.
Hieronymi kereskedelemügyi miniszter most
rendeletét bocsájtott ki, amelyben a pályaőröket
szigorúan felhívni rendeli arra, hogy a sorompók
lezárása után a legnagyobb figyelemmel őrködje
nek afölött, hogy hasonló esetek elő ne fordul
janak, az átkelési tilalmat megszegőket pedig
adják át a hatóságnak, amely a kihágási törvény
alapján pályasértés miatt érzékenyen meg fogja
a vigyázatlanokat büntetni.
— Uj ügyvédek. A debreceni ügyvédi
kamara közhírré teszi, hogy dr. Bergstein Jenő
ügyvéd, dr. Törők Béla ügyved Nyíregyháza
székhelylyel és dr. Róth Sándor ügyvéd Kisvárda
székhelylyel az ügyvédek névjegyzékébe fel
vétetett. — Dr. Várady Zsigmond letette Buda
pesten az ügyvédi vizsgát és nemsokára irodát
nyit helyben.
— Kereskedő ifjak táncmulatsága. Múlt
szombaton kacagó jó kedv uralkodót! a Korona
szálló dicséretes Ízléssel feldíszített nagytermé
ben. A kereskedő ifjak agilis rendezősége a
melyek figyelme minden apró részletre is kiter
jedt, bebizonyította ezúttal is, hogy ért a kedé
lyes mulatságok rendezéséhez. Szép csendben
toborozta össze a város szine-javát, hogy egy
kellemes estével hálálja meg a kereskedelmi
világ iránt tanúsított jóindulatát és rokonszenvét. A ki megjelent, jól is érezte magát és kel
lemes emléket vitt magával otthonába. Ragyogó
jó kedvben töltötték a jelenvoltak az éjszakát.
A zenet Rácz Marczi szolgáltatta és a víg tánc
folyt — cipőrepedésig.
A jelen volt hölgyek közül sikerült felje
gyeznünk :
Úrasszonyok: Burger Ignáczné, özv. Farkas
Péterné, dr. Friedlieber Mórné, Führer Adolfne,
Gábor Józsefné, dr. Goldmann Józsefné, Halasz
Mórné. dr. Hoffmann Mórné, Klein Jenőne, Kiéin
Mórné, Kohn Ignáczné, Kohn Ignáczné, dr. Laufer
Miksáné, dr. Lefkovits Jenőné, Preiser Izidorné,
Rosenthal Ferenczné, Rosenthal Gyuláné, Silberstein Liszlóné, Silberstein Miklósáé, Stein
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Ignáczné, S'.akoly Ferenczné, Szamuely Lajosáé,
özv. dr. Szőke Jánosné, Ungar Beláné, Ungár
Ernőné, Waldmann Sandorné (Nyírbátor) Wirtschafter Ottóne.
Urleanyok: Burger Mirgit, Farkas Margit,
Klein Sarolta, Laufer Mircsa, Neumann Rózsika
(Hajdúböszörmény), Siiberstein Irma, Stein
Gizella és Rezsin, Szamuely Margit, Verebély
Jolán (Pásztó), Waldmann Ilonka (Nyírbátor).
Felült zettek : GroszJenő 2 K., Wirtschafter
Ottó 5 K., Ungar Béla 5 K., RosenOaum Ervin
l K , Dr. Bartos Sándor 2 K., Siiberstein Mik
lós 20 K., Hoffman Mihály 20 K., Burger Pál
10 K., Lichtman Dezső 7 K., Dr. Harststein
József 2 K., Ehrenfeld Márton 4 K., Siiberstein
László ü K.. Wárman József Nyirbéltek 4 K.,
Dr. Hoffman Mór 10 K., Dr. Laufer Miksa 4
K., Dr. Friedlieber Mór 3 K , Erdélyi János 2
K., Lenhorn Sándor 4 K., Dr. Goldman József
4 K , Rosenthál Gyula 10 K., Preis Isidor 2 K.,
Stein Ignácz 3 K., Siiberstein Ignácz 7 K., Dr.
Mandel Jenő 2 K., Ungár Ernő 4 K., Dr. Lefkovits Jenő 4 K., Lefkovits Andor 1 K., Szűcs
Géza 2 K., Glück Dezső 10 K., Szél László 2 K.,
Farkas Márton 1 K., Kohn Ignácz 4 K , Sza
muely Kajos 2 K., Sándor Rezső 5 K., Gábor
József 5 K., Dr. Rósenberg Emil 2 K., Winter
Árpád 2 K„ Szakolyi Ferencz 4 K., Szántó
Ignácz 2 K., Dr. Benedek Dezső 2 K., Klein
Mór 1 K., Kiár Miklós 3 K., Propper 2 K.,
Lovász Dezső 2 K., Kiár Pista 4 K., Kiár Jenő
4 K., Dr, Bergstein Jenő 5 K., Siiberstein József
5 K., Lichtman Imre 5 K.
Jegymegváltás Domány Elemér 4 K., Reisnaan Hermán 10 K., Ifj. Glück Ignácz 5 K.,
Kreisler Lajos 8 K., Kúriák D. Dezső 20 K.,
Piszer János 50 K., Britz Miksa 5 K., Zoltán
József 3 K., Friedman S. Sándor 6 K., Trigárszky Emil Debreczen 5 K., Brüll Simon 3 K,.
Gaál Jenő 3 K., Guttman Jenő 4 K., Rósenthál Gábor 3 K., Lichtblau Jakab 6 K., Löwinger Soma 3 K„ Klafter Igncz 5 K., Dr. Meskó
László 10 K.
— Választás. A nyíregyházi kerületi munkásbiztositó pénztár közgyűlési kiküldötteinek
választására az egész megyében 1910. évi
március hó 6-a tűzetett ki. — Megválasztandó
úgy a munkaadók, mint a biztosításra kötele
zett tagok sorából külön-külön 80 rendes és 40
póttag és pedig úgy a munkaadók, naint a
biztosításra kötelezett tagok az ipari foglalko
zást űzők csoportjából 40 rendes, 20 póttagot,
a gyári foglalkozást űzők sorából 19 rendes,
10 póttagot es a kereskede'mi foglalkozást űzők
sorából 21 rendes, 10 póttagot választanak. A
közgyűlési kiküldöttek választása az igazgatóság
által kiküldött bizottság előtt reggel 9 órakor
kezdődik. A kiküldöttek választási helyei : Nyír
egyházán a pénztár hivatalos helyiségében Kállai utca 14. Kisvárdán az Ipartestület hivatalos
helyiségében. Nyírbátorban Sólyom Bálint pénz
tári megbízott lakásán. Tiszalökön Pethő Ferenc
pénztári megbízott lakásán. Gáván Mirky Gábor
pénztári megbízott lakásán. Kemecsen Kővárv
Gusztáv pénztári megbízott lakásán. Nagykállóban az Ipartestület hivatalos helyiségében.
Mandokon Balogh Gábor pénztári megbízott
lakásán.

3 óra alatt meglepő szépen tisztit,

Gyászruhákat 24 óra alatt fest:

Gabulya M ihály
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete
Nyíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
(Zrínyi szálloda udvar.)
646-5-21
— H irdetm ény. Nyíregyháza város képvisHőtestületének megbízása folytán közhírré
teszem, hogy a város uj szabályozási terve a
mai naptól számított 15 nap alatt a városi

Ne tétovázzék, ha fáj a
feje, h a n e m h a s z n á l j o n a z o n n a l
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mérnöki hivatalban közszemlére kitétetett. Aki
nek a szabályozási terv valamely részlete ellen
észrevétele, vagy kifogása van, kifogását, észre
vételét, vagy egyéb kérelmét ugyanez°n 15
nap alatt Írásban nyújtsa be a városi iktatóhivatalba. Nviregyházán, 1910. február hó
16. Májerszky Béla, polgármester.
— Márton falva közlendője. Dr. Mezőssy
Béla volt főldtuivelésügyi államtitkár, dr. Szentmiklósi József es Somogyi József megjelentek
Mártonfalván, a kiket Ajtai Jenő ref. lelkész
üdvözölt a közlegelők ügyében kifejtett mun
kásságukért. A beszédre Dr. Mezőssy Béla
válaszolt, a ki jóindulatáról biztosította a jövőre
is a mártonfalvai lakosságot.
— Régi művészi fafaragások a n y ír 
b áto ri reform átus tem plom ban. Műemlékeink
hajlani virágzásáról a fafaragás emlékéi is
tanúságot tesznek, a melyek szinte káprázatos
fényt vetnek a gótikus és renaissance ízlés magas
fejlettségére. A fafaragás művészi emlékeinek
nagy részét az egyházi székek képezik. Leg
pompásabb példái közé tartoznak a nyírbátori
református templomban lévő padok a melyek
a formái harmonikus összetételénél és technikájá
nak gondosságánál fogva a legjelentősebb faragványok, a melyekről Myskovszky Ernő a
, Vasárnapi Újság* egyik nem rég megjelent
számában következőképen nyilatkozik : Monu •
mentális hatásnak „a szabolcsmegyei nyírbátori
stallumok és ugyanazon templom hajójának
faragványokkal pazarul díszített padok melyek
úgy az intarziák stílusának és a technikai ki
vitelnek analógiájából következtetve, egy és
ugyanazon olasz mestertől látszanak eredőknek
és ezt megerősítik a mind a kettőnél előforduló
heroldikai motívumok is, mint a templomot
alapító Báthory István családi címere, az azt
tartó sárkány, amorettek által emelt kandeláberek,
faunok, gyümölcsfüzérek és stilizált liliomok*.
— A debreczen! színház pályázata. A
debreczeni színház pályázata ügyében a város
tanácsa szerdán rendkívüli ülést tartott, a melyen
véglegesen megállapította a pályázati feltételeket.
Március hó 7-én dől el a debreceni színház
sorsa és egyúttal a nyíregyházi é is. A raűértő
és színházlátogató közönség nagy érdeklődéssel
várja e nagyfontosságu kérdés helyes megoldását.
— Pályázat albirói állásra. A nyíregyházi
kir. törvényszéknél nyugdíjazás következtében
megüresedett birói állás megszüntetése folytán
rendszeresített albirói állásra pályázatot hirdet
a törvényszék elnöke.
— K itü n te te tt kereskedő-segéd. A keres
kedelmi kamara előterjesztésére engedélyezett a
ministerium a kereskedelmi alkalmazottak részére
kitüntető okmányokat és jutalomdijakat, a mint
azt évente az érdemes régi iparos munkások
számára kiutalni szokott. A kamara területén
hét (7) kereskedelmi alkalmazott kapott díszes
kiállítású kitüntető okmányt és három alkal
mazottnak jutott még fazon kívül pénzjutalom is.
Vármegyénk területén részesült eböen a ki
tüntetésben csakis Preracz Ignác kisvárdai lakos.
— A rendőri önsegélyző egyesületnek
a nyíregyházi takarékpénztár egyesület 50 ko
ronát adott, melyért ezúton mond köszönetét a
vezetőség.
— Képviselő testület közgyűlése. A
szerdán megtartott közgyűlésen bemutatták a
város ujszabályozási tervét. Az általános csa
tornázás és Jvizvezetéki előmunkálatok tárgyá
ban a képviselő testület úgy határozott, hogy
a tervekre vonatkozó ajánlati felhívás előtt a
város víz minősége és megállapítása végett
próba-kutakat furat. A városi műjéggyártásnoz szükséges erő beszerzése dolgában a köz
gyűlés elhatározta, hogy a belügyminiszter kére
tik fel hogy alkalmas gépek gyártására versenytárgyalást hirdetessék, tekintettel arra, hogy a
magyarországi gyárak a szükségas gépek meg
redelésévei túl vannak terhelve.
— Merénylet a közegészség ellen. Az
ujszőlőben van egy közkút, amelyből a szikvizgyárosok is szoktak vizet hordani. Ebbe meg
ismeretlen tettes a napokba petróleumot és
más tisztátlanságokat öntött. Szerencse, hogy
a petróleum szagáról észrevették a tettet, mert
ellenesetben a fertőzött viz könnyen okozhatott
volna tifuszos betegedéseket.

Seretvás pastlllát,

— Márciusi euilék-ünnepély. Mint érte
sülünk nagyobb szabású, tánccal egybekötött
márciusi emlék-ünnepélyt rendeznek folyó évi
március hó 13 án, a „Gazdák-Otthona11 nagy
termében a nyíregyházi nyomdászok, valamint
az epitő- és .munkások. Az 50 tagból álló
rendezőség lázasan dolgozik az est erkölcsi
sikere érdekeben. Bővebbet lapunk legközelebbi
számában.
— A kereskedelemügyi miniszter javas
latára a kormány elhatározta, hogy az iparosok
szubvencióit ez évben is folyósítja, ami által elejét
veszi a Szabolcsmegyében is beálható zavaroknak.

— A debreceni kereskedelmi kamara
a budapesti tavaszi vásárra nagyobb küldöttséget
akar vezetni, e célból Szabolcsmegye érdekeltségéhez
is felhívást intézett.

— Az országos m agyar gazdasági egye
sület jelentése szerint, Szabolcsmegyében a gazda
sági helyzet kedvezőnek mondható.
— A miniszter tanács kimondotta, hogy
bármilyen kicsiny a közlegelő területe, a használati
szabályrendeletet meg kell alkotni

— A leányegyesület, szokásos teadélu
tánját vasárnap d. u. tartotta meg a Korona
szálloda nagytermében, melyet ez alkalommal
is zsúfolásig megtöltött az előkelő közönség.
De hiszen azon nem is lehet csodálkozni, mikor
a műsor is, olyan vonzó és olyan élvezetessé
tette ottöltött időnket. Első szám volt Zitás Ber
talan monológja, mellyel nagy hatást ért el,
következet Lavotta Emma ki kedvesen behízelgő
hangjával és graciézus táncával óriási tetszést
arattak ugyancsak Sexty Anna és Porubszky
Bandi palotást táncoltak és annyira lelkesedésbe
hozták az otllevő közönséget, hogy addig nem
nyugotak mig ismét elejétől el nem táncolták.
Aztán Kellner Böske és Rokosinyi Antal jelent
meg bájos kis Ámorok és Pierettek melyek
olyan bátran mozogtak és olvan babacsoportot
képeztek amit nem látni nagy kár lett volna
Thas János meg a Nill verseiből nehányat
olvasott fel. Végül többek kérésére Perlrimovszky
Irén lépett a pódiumra és magyar dalokat éne
kelt, de oly szépen tisztán csengő gyönyörű
hangjával, hogy a pódiumról nem is akarta a
közönség lebocsájtani. Közben bájos pincérle
ány sereg teát szolgált fel. Nem hagyhatjuk
említés nélkül azt sem. fiogy ezen zsur alkal
mával a rendezés is nagyszerű volt amennyi
ben körbe a terembe voltak asztalok felállítva
és középén végig a termen széksorokba ült a
közönség azon része, mely a teáról lemondva
az előadást akarta elnézni, úgy a teazó közön
ség kényelmesen és háborítatlanul ülhetett az
asztaloknál.
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Orvosilag janivá. Vese es hoiyagoajuniiai, a
vesemedanc idült hurutjainál, hugykő és fővényképződésné a légutak és a kiválasztó szervek
hurutos bán almainál kitűnő hatásúnak bizonyult.

Főraktár:

Wassermann Sámuel

fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcelláu
nagykereskedőnél Nyíregyháza,
2 0 - 1 0 — 15
— Nem lesz m üjéggyár. A kedvezőtlen
időjárás következtében felmerült a jágfogyaszkörében az a terv, hogy uj müjéggyarat építe
nek, tekintettel arra, hogy a városi müjéggyár
a fokozott igényeket kielégíteni nem bírja. Az
erdekelt jégfogyasztóknak szerdán este megtar
tott értekezlett lemondott erről a tervről, mert
leküzdhetetlen akadályokba ütközik a megva
lósítása. Az értekezlet Prok Pál, Shwarcz Ede
és Hoffmann Mihály urakból álló bizottságot
küldött ki, a melynek hivatása lesz, a közön
ség érdekeinek megóvása mellett a városi műjéggyár és a fogya-ztók közt felmerülhető ellen
teteket eligazítani.
— Rablás. Pazony község határában Olasz
István pazonyi gazdát a cigányok kirabolták. A
tetteseket a csendőrség elfogta. — Berkeszen
egy éjjel 6 betörés fordult elő, amit a jelek
szerint kóborcigányok követtek el.

amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás
elmulasztja. Orvo- / » _ _ | . Q A Kapható minden gyógy
sok által ajánlva.
szertárban. — Készíti

Beretvás Tamás gyógyszerész. Kispesten.
!! 3 d o b o z n á l in g y e n p o sta i s z á llít á s . !!
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kis vizsgálat. — A szőlősgazdák országos egye
sülete vasárnap ülést tartott és tárgyalást in
dított a tavalyi rossztermés miatt megszorult
gazdáknak agrár kölcsönben való részesítésében.
— Hieronymi iglói programmbeszében közölte,
hogy az egyenes adok 15°/„-at teszik csak az
állam más bevételeinek (sör, hús, szesz, cukor
fogyasztási adók, vámok, állami gyárak) s igy
az adó megtagadás a kormányt nem hozza
zavarba. — Magyarországon a marhahús leg
drágább Győrön (156 fiit ), legolcsóbb Ujaradon
(104 fii).), Nyregyháza az 0. M. G. E. kimu
tatásában 126 fillérrel szerepel. — A szabók
február 13-ára országos értekezletet hívtak
össze Budapestre szervezkedes céljából. Újból
az iskola-utcán 2 lovasrendőr gyanús zajt hallott,
kisért a rósz fizetőkről vezetendő feketekönyv
amiről értesítették a közelben posztoló közrendőrt is.
Hosszas vizsgálódás után megállapították, hogy a eszméje. — Alig pár hónapos a repülőgépek
Ruzsonyi Pál üzletének az ajtaja felett lévő ablaka sikeies felszállása, már is körlevélben tudója
L. Espace (Páris 2 rue de la Bourse) cég,
nyitva van. Erre a tulajdonosért küldtek, akinek
megérkezéséig mint egy 50 ember verődött az utcán hogy állandóan raktáron farija azokat, sőt már
össze. A felnyitott üzletben azonban nem leltek sen ócska állapotban is árusi'ja.
f f
HAZLEBONTAS VÉGETT! 31őst
kit, csak a feldöntött majolikás szekrény árulta el,
mindenkinek a legjohb alkalom kínálkozik,
hogy ott több száz korona értékű károsodás történt.
lieay vásárlását a KRÉISLÉR SIMON divatVégre a böröndök közzé bújva fellelték Szécsi Gyula
vászon-,
poszt*,- és fehérnemű cégnél
nótárius betörőt, aki festés alkalmával nyitva hagyta
minden elfogadható árakban beszerezhesse.
az ablakot, hogy éjjel a lopást végrehajthassa.
— Felakasztotta magát. Kisvárdán a Hra- 8—2
— Perzsa szőnyegek nagyválasztékban érkez
bovszky Guidó birtokán felakasztotta magát Csizák
tek és jutányos áron kaphatók Hofftnann
Mihály 60 éves béres. Tettét munkaképtelenség miatt
Arthuinál a Bazár épületben.
hajtotta végre.
EltÜDteb. Bontovics Péter tiszabüdi kondás,
— Nyomtatványokat csinos kiállításban
Tóth Miklós kállósemjéni gazdálkodó, Oláh Miklós olcsón és gyorsan készít Klafter Ignácz legújabb
kisvárdai gulyás és Csombó Árpád kisvárdai cukrász gépekkel és belükkel felszerelt könyvnyomdája
tanuló nyomtalanul eltűnt. Országosan körözik őket. Pazonyi-utca 9.
— TŰZ. Kisvarsányban az izr. hitközség für
MfJT* Tisztelettel értesítem a n. érdemű
dőháza leégett.
hölgyközönséget, miután bevásárlási külföldi
Feihivá.-. Májerszky Béla polgármester utezasra, a legújabb divatok tanulmányozása es
felhívást adott ki a hernyófészkek leszedésére, ame
beszerzése végett elutaztam — és előnyős őszlyet 100 kor. büntetés terhe alatt március elejéig
szeköitetőseimnél fogva — azon kedvezményt
kell eszközölni. A munkálatok végzését személyesen
nyújthatom mélyen tisztelt vevőimnek, hogy a
is ellenőrzi s ezzel nagy szolgalatot tesz városunk
legíjsbh modell kalapokat, kosztümöket, kész
gyümölcstermesztésének.
ruln aljakat, bluscokat, pongyolákat, tavaszi női
— T alált tá rg y . Rendőrségünknél egy es gyermek felöltőket a legolcsóbb árban árusí
zsebórára való jou-jou van letéve. — Igazolt tani fogom. Kérve b. megrendeléseiket szamomra
tulajdonosa ott veheti át.
íöntartani. — Kiváló tisztelettel Hnlmágyi Sá
— A Sportújság, a Budapesti Cgetőver- muel utóda.
seny Egylet hivatalos lapja, melyet Szomoiy
Gottseblig-féle tearumok, legjobb minő
Emil kollegánk szerkeszt, egyelőre hetenként ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint
egyszer mindenkor díszes kiállításban színesen i bárhol beszerezhető H1RSCHLER MÜR fűszerjelenik meg. Élénken, élvezetesen foglalkozik a kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, - sporttal. Sportrovatain kívül van Társaság, Re Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltének,
pülés, Színház, Szalon, Vadászat, Kártyarovata játszókártyák és hegedühurok legolcsóbban áruis. A Sportújság előfizetési ára egész évre 24 sittatnak.
korona. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Buda
— Báli és alkalmi újdonságok legna
pest, Dohány-utca 36.) szívesen küld.
gyobb választékban kapható Ungár Lipót divat— Aruk csomagolása. A magyar keres áruházában Nyíregyházán.
kedelmi muzeum (Bpest, Akadémia u. 3.) 375
Menyasszonyok és vőlegények, valamint
olda'as munkában közli a különböző áruk szál Debreczcnen keiesztülutazók és arany ezüst
lítási módját, mennyiségét, idejet, az egyes és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt
vámtételeket. A munkának nem csak a kivitelre, állók figyelm ét felhívjuk a Löfkovits Arthanem a belföldi szállításra dolgozók is hasznát
hur és Társa arany, ezüst, óta és ékszer
vehetik. Ára 3 korona.
áru üzletére, mely Magyarországon a leg
— A gyerm ekvédelem fejlesztése tár
nagyobb s Bebiec/enben a Piac-utcán van.
gyában Budapesten Országos Gyermekszanató
Felelősszerkesztő és laptulajdonos
rium Egyesület alakult meg Prohászka Ottokár
Hlatky Schlichter Gyula.
vezetése alatt, február 17-én. Adományok és
felvétel iránti kérvények Dohány-utca 39. sz.
falá intézendők
— A magyar ipar fejlődésére mutat, hogy

T JJ

— Helyes intézkedés. Főkapitányunk ren
deletére a teherhordó talyigások egyrésze a
szinház-téren állomásozik ezután, hogy azon a
részen lakóknak az igénye is kielégítést nyerjen.
— Séta a vátuskörül. A Szabolcs múlt
számában olvastam, hogy egy embert agyon
ütött a nagyváíártéri homokbánya. Hasonló eset
történhetik a heti vásár-tér közelében is, ahol
a tanítókért árkában olyan gödröket ástak ame
lyekbe az arra járók könnyen nyakukat törhe
tik. Nagyon kérem a szerkesztőséget hívja fel
erre a rendőrfőkapitány ur ügyeimét. Tisztelettel.
(Aláírás)
— P ó ru l já r t tolvaj. Tegnapra virradólag

5 éven belül 1417 uj gyár alakult, ami 25°/o-os
emelkedésnek és 200 millió befektetésnek felel meg.
— Építkezés. Tímáron 25000 kor. előirány
zattal jegyzői lak építésére írtak ki pályázatot. Ha
táridő február 25.
— Gondnokság. Lipták Ferenc székelyi,
Szkubán József nyíregyházi, Frank Lajosné túrái,
Csatári Bálint nyíregyházi lakos gondnokság alá
helyeztetett.

— Köszönet nyilvánítás. A „Nyíregyházi
Takarékpénztár-egyesületnek* és .Szabolcsi Hi
telbanknak* a nyíregyházi gór. kath. iskolába
járó szegény gyermekek ruha zására küldött 50
illetőleg 20 K. adományért hálás köszönetét
mond az iskolaszék elnöksége.
— K ülönfélék. Biharmegyeben Ugrán
1C00 holdas halas tavat létesítettek. Nálunk is
felférne az, elvan magasak a húsárak. —
Amerikában a Poasz vulkán lávával elöntötte
Kabadiela és Lallaksiri városokat. — Pfitzner
Sándor magyar mérnök Hammondsport város
b a n kipróbálta monoplánját, amelytől a benszűlött amerikaiak is kénytelenek elismerni,
h ogy jobb a Wiiegt testvérekénél. — A Hangya
k ötelében a múlt évben 84 uj szövetkezet alak ült. — Temesváron az élelmi szereket meg
vizsgálták es a tejnemüek 41o/0-át találták hamisitottnak. Nyíregyházára is felférne újból egy

L E

m e g n y íl t
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az

Alkalmi Áruház
(H o h e

cu krázd ája m ellett a
kerttel sz e m b e n ).

B essenyei

A legújabb Cosztüm szövetek,
blous és pongyola keim k,
de Lainek, cérna vásznak,
kanavászok,damaszt áruk stb. stb.
szabott árak mellett nagyválisztékban kaphatók,
ZZZZZZ
A n. é.
fog ását kéri

vev ő k ö zö n ség

szíves

párt

fSalgó Sándor.

j
j
;

Ssőlőoltváayok,

I. oszt. igen szép es dusgyökérzetü egy- és
kétéves Riparia Portalis es Rupestris Monticála
alanyra oltva, 74 különféle bor- és csemege
fajtában. Közöttük a „Csaba gyöngye*1, mely
már julius 20-án érett. Ezenkívül R iparia
P o rtalis és R upestris 3Ionticoia sima és
gyökeres alany vesszők. Sima zöldoltványok
és peronosporam eutes európai sima és gyö
keres vesszők. — Kérjünk árjegyzéket, melyet
■
ingyen és bérmentve küld az
!
|
j
Tulajdonos :
Schm idt Mátyás, Bogáros (Torontóim .)

Erssébet-ssölooltványtolep.

e tfo i H ír m o n d ó
politikai lap.
N élkülözhetetlen
m inden kin ek, aki
hétfőn a n ap ilap o k
szü netelése n a p ján
is t á j é k o z ó d n i a k a r a r e n d s z e r i n t v a s á r 
n a p m e g o ld ó d ó f o n to s po litik ai k é r d é 
sek tek in tetéb en . M e g je le n ik m in d en hétfő
r e g g e l 7 ó r a k o r . Héttőn délután az
egesz ország olvassa m á r .

E lő fiz e té s i ára.:
Égés: évre $ kor. Pél évre 2 kor, 50 fül.
M e g re n d e lh e tő
a „H ÉTFŐ I HÍRMONDÓ*4 kiadóhivatalánál,
Budapest IV. T erézkörut 43.

{ p f ’Y e t n i v a l ó
kétsoros valódi tavasz

Két bolthelyiség kiadó,

Az egyik, Buzatér szögletén,
forgalmas helyen, az úgynevezett
Weisz Dezső-féle nagy bolthelyiség, lakással vagy enélkül folyó
évi május hó 1-től, a másik a
Tokaji-utca 22-ik számú házban
lévő üres bolt azonnal kiadó.—
Tudakozódni lehet a. h á z t l l l a j d o n o s s a l . _________ 3 - 2

Ü Z

„ H a n n a á rp a “
j
j

|

kapható kis mennyiségben is

BaruchAmoldcégnél.
9 3 -1 —1

Ajánlunk mezőgazdasági szesz
gyárosoknak Prof. Wolthmannféle vetőmag burgonyát, mely
szeszgyártáshoz kiválóan alkalmas
vaggon számra a nyirábrányi
vasútállomáshoz szállítva, mázsá
ját hat korona 50 fillérért. X
legújabb selymek és szövetekben
Úgyszintén biztos átvészelt

Báli újdonságok

te n y é s z k a n o k a t.

Fried és Láng
Pta.-Bánháza,
81-3-2

posta É rm ihályfalva.

1910. február 19.
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MÉHÉSZEKNEK
Árverési hirdetmény.
FONTOS!
Az első magyar

kereskedelmi

méhtelep tu ajdonosa: '

Kühne Ferencz Utóda
Budapest I. kér. Atilla-u. 99.
aján lja d ú s a n felszerelt ra k tá rá t a
leg jo b b és leg m eg felelő b b
k a p tára k b ó l,
m e ly e k jó a n y a g b ó l, p o n to s a n és lelkiism eretesen k é szíttetn ek ; to v á b b á
m in 
d e n n em ű
eszk ö zö k et
és szerszám o k at,
m ely ek a m é h ész k ed ésh e z
k iv án tatn ak ,
a le g jo b b m in ő s é g b e n és o lc só á ro n elad.
A z 1 9 1 0 . é v re szó ló m a g y a r v a g y n é m e t
ny elv ű
g a z d a g o n
illu sztrá lt és sok

újdonságot ta rta lm a zó tóárjegyzékek
„M éhészeti u tin utató“-va l e g y ü t t i n 
g y e n és b é rm e n tv e kü ld etn ek , v alam in t
bárm in ő utasitáso k és tan ácso k k ív án atra
közöltetnek.
21 2S
"7910

Hirdetmények.
Nyíregyháza város képviselőtestületének
megbízása folytán közhírré teszem, hogy a város
uj szabályozási terve a mai naptól számított 15
nap alatt a városi mérnöki hivatalban köz
szemlére kitétetett.
Akinek a szabályozási terv valamely rész
lete ellen észrevétele, vagy kifogása van, kifo
gását, észrevételét, vagy egyéb kérelmét ugyan
ezen 15 nap alatt Írásban nyújtsa be a városi
iktatóhivatalba.
Nyíregyházán, 1910. február hó 16-án.
Májerszkv Béla,
polgármester.

Unglmry Jó2seí
szőlötelepén és gyümölcsfa-iskolájában
(C egléd P estm egye)
iz v ő s z é n * t a v a s z á n n a g y o b b m eny*
n y is é g ü (300 - 350 ezer darab) nemes gyümölcsfacsemete kerül eladásra, 1—5 éves példányokban a
következőkből: körte, alma, szilva, őszibarack,
kajszinbarack, cseresznye, meggy, eper, savanyu
szeder, bollvillei körte, azarol-galagonya, birs, lasponya. mandula, dió, füge, köszméte, ribizke. málna,
földi eper (szamóca), ezenfelül szomorú alma, szo
morú eper. pyramis-eper, gömb akác, piramis-akác
stb. csemeték. Ezek árai erősségük szerint 5—30.
igen erősek 40 50 kr. Ugyancsak igen nagy
mennyiségben kaphatók t —3 éves magcsemeték a
következőkből: körte, alma, birs, doucin, besztereci szilva, cseresznye, fekete meggy, sajmegy (Prunus Mahaleb), sárga barack, mandula. Prunus
Myrabolána, galagonya és kökény: ezek árai erős
ségük szerint 100 drb 80 krtól í frt 80 krig, 1000
drb 7 írttól 17 írtig. Lepényfa (Gleditschia triacnntlios. és akác, áthatlan sövény készítésére igen al
kalmas 1—3 évesek, igen nagy készlet (kb. 3 mil
lió). Ennek ára 1000 drb 3 írttól 8 írtig. Sorfának
használható akác 200 —220 cm. magas 1 drb 20
kr. 100 drb 18 frt, 1000 drb 170 frt Újdonságok
a fentnevezett gyümölcsnemekböl 1 drb 40 60 kr.
Háromszor permetezett, szoxvány-minőságü bor- és
cseraegeszölővessző, teljesen beérett sima 1000 drb
4 írttól 7 frtig, gyökeres 20 frttól 25 trtig.

Tessék árjegyzéket kérni!
MEGNYÍLT!

SAVÓT

MEGNYÍLT!
A főváros-legszebb útvonalán,
nyugodt és előkelő helyen. ::

_______ MííYkSZALLODA
Vili., Jozsfif-körut 16. BUDAPEST, Vili., József-körut 16.
A főváros legmodernebb és legújabb szállodája.
120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés. Hideg
és meleg vízvezeték minden vendégszobában.
Lift. Vacuum cleaner. Villanyvilágítás, Társalgó
termek. Legnagyobb kényelem. Előkelő étterem
és kávéház. Interurban, telefon. Mérsékelt árak,
szobák 3 kor.-tól feljebb, fűtés, világilássa!
együtt. Modern egészségügyi tekintetek szerint
berendezve. Villamos vasut-közlekedes az összes
pályaudvarokkal.

A Korona épület 12. számú helyiségben
levő kézi zálog üzletben folyó cvi március hó
9-én délután 2 órakor a ki nem váltott és meg
nem hosszabbított arany-, ezüstnonüek és
egy eb ingóságok az iparhatóság kiküldöttje
jelen étében törvényesen el lesznek árverezve.
Miről úgy az érdekelt elzálogosítok, vala
mint a venni szándékozók értesittetnek.
Nyíregyházán, 1910. február hó 12.
Práger Károly,
121-2-1
zálogkölcsön üzlet tulajdonos.

A nyíregyházi kölcsönös segélyző egylet
m in t s z ö v e tk e z e t tu d a tja ig e n tisztelt ta g 
j a i v a l , WtO február hó l-tö l m i n d e n 
n a p
m e g ta rtja h iv a ta lo s ó ráit s igy a
k e d d i n a p o n is, — m e l y e n e d d ig ü z l e t 
k e z e lé sü n k szü n etelt, — leh et befizetése
ket eszközölni és b á rm ily en üg yet leb o 
n y olítani.
T isztelettel

a Nyíregyházi kölcsönös segélyző egylet
_ _ _ _ _ _ _ _ _ mint szövetkezet igazgatósága.

LIGHTMANN VILMOS
czég ajánlja
Nyíregyházán, Szécbeuvi-tér 3. szám
saját háznál épült, dúsan felszerelt gép
raktárát, mindennemű különleges — leg
kedveltebb — gazdasági gépek és gőzekék beszerzésére.
Nemkülömben sok évi — és tekintélyes
—- összeköttetései folytán külön jelzálogbanki ügyosztályt vezet ingatlanokra
nyújtandó legelőnyösebb törlesztóses köl
csönök megszerzésére, birtokok eladása
' parcellázása és ilyenek
bérbeadási
Ij
ügyvitelére.

ii kövek

10 százalékkal olcsóbban
bárhol

mint

Goldberger Dávidnál,
N y íre g y h á z a , V asú ti-u t

20.
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Egyedárusitís Braun-féle
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Meteor * Vulkán
folytonégő Meid inger és

vasbálphák
francia és német takaréktiizhelyek káLhaernyök, kályhatálcák,
szenes bödünök, fáskosarak, ol
csóbb és díszesebb kivitelben.

Kerítés sodronyfonat
ini»den lyukbősé? és drótvastagságb in tüskés huzal, sodrony burgon'akosarak, répakienielö és
répaháuyö villád, répahántő ké
sek, villany, seugő 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.

FLEIHER LAJOS

vaskereskedÖQéi

Nyíregyházán

(„Korona*-épület, Pazonyi-utca.)

I

hatása van már 2—3 m pi használat után a

7 r LILIOMTEJ-CREMNEK ; £ W
eltünteti a szeplőt, máj foltot, pattanásokat és a
bőrt bársony simává és üdévé teszi.
Z Z Z I 1 tégely ára 1 korona. ~
1 drb Liliomtej-szappan I korona.
1 üveg Lányi liliom tej mosdóviz 1 K 20 f.
1 doboz Ilona ponder 70 fillér.
K a p h a t ó :

L á n y i Dezs ő
„Magyar Korona“ gyógyszertárában
a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

E L O L E G E SJE L E N T É S!
Van szerencsém Nyíregyháza város és vidéke !
nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy helyben
a Vármegyeház-téren újonnan épült emeletes
házban

ff
R
O
Y
A
L
M
elnevezés alatt egy teljesen modern, fővárosi
ízléssel berendezett, a legkényelmesebb igények
nek is megfelelő

kávéházat és szállodát nyitok.
A kávéház helyisége és fényes berendezése
valóságos látványosság lesz, Ízléses páholy fül
kék, kitűnő tekeasztalok és játékszobák állnak
majd a n. é. közönség rendelkezésére.
Elsőrendű italok, hid *g bufí'et, bel-és kül
földi lapok nagy választékban, előzékeny kiszol
gálásról gondoskodva lesz.
A szállodai szobák kényelmes és kellemes
othonl nyújtanak az utazó közönségnek, minden
vonatnál társaskocsi.
Minden törekvésem az lesz, hogy Nyíregy
háza és vidéke inteligens közönsége kávéhizamban kellemes családi szórakozást találjon.
Szives pártfogásukért esedezik mély tisztelettel:
K u rtág D. D ezső,
a nagyváradi Lloyd kávéház
114 3 -lx
volt tulajd my sa

Köhögés ,reíedtségésh iratVIe 1 v m

Réthy,

' 1'

cukorkánál.

Vásárlásánál azonban vigyázzunk és
határozottan Réthy-félét kérjünk, mi
vel sok haszontalan utánzata van.
— Á ra 60 fillér.

"

— Csak Réthy-félét fogadjunk el. —
572-10 -8

1910. február 19.
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szölövesszőről és borról nagy képes árjegyzékemet

V9

Dr. Drallfc?»

kerestetnek jutalék mellett elsőrangú mező
gazdasági gépek eladására. Csere üzletek is
köttetnek. Teljesen bevezetett cég.
Címeiket tudassák a kiadóhivatalba „Gépügvnök* cimen.

Üzlet átvétel.
M.

cég

üzletét

első ra n g ú sz é p ítő s z e r e . |
Zsiradék

Tisztelettel értesítem a n. é.
vevőközönséget, hogy a
Jakobovits

mentes.

átvettem

és

Csodálatos hatású szer bőrkémé
nyedés és bőrrepedés ellen.
Gyorsan gyógyít és bársonypuhává teszi a bőrt.
Utazások alkalmával nélkülözbetlen.
•erin es
ve legjobb szappan.
glycerin és
mézzel, utólérbetlen
■zükségletben.

ERDÉLYI JÁNOS — *
törvényszékileg bejegyzett cég alatt fogom
tovább vezetni.
Több éven út alkalmam volt a n. é. vevőközöDség Ízlését megismerni, mi által azon
keik mes helyzetbe jutottam, hogy a legmesszebb
menő igényeket is kifogom elégíthetni.
A n. é. vevőközönség szives pártfogását
kérve, vagyok
kitűnő tisztelettel

E rdélyi János

Kapható minden gvóg;
és M. Hotímann G

Intenzív lángzó, mely
gyorsan forral es kev^í
szeszt fogyaszt.
Erős alkatrészek, lne_
Ivek kicserélhetek gS
tisztíthatok.
Müvé.-zi kivitel (modern
stílus). Galvanizált hronz
színezés Hozzáadva a
-Rops“ biztonsági gyors
főző eddigi előnyeit, a

: S z ű c s

S á n d o r

fia,

sz ö lő te le p e s

Bihardicszeg.

Is í R E Ö V E

2

Malattine

l&iindo&féle alakban ss nagyságban!

Malattine

le g o lc s ó b b é r á ik m e l
le t t k e p b só to k j

cerin és mézzel
tűnő és kellemesen liabzó.
Dralle’s Malattine borotváló szap
pan nagyon alkalmas magán
borotváló gépekhez,
rlian. drogériákban, fodrászoknál
Tetsehen a) Élbe főraktárába.

Ü7—52—56

N yíregyházán,

V á r m e fjv e h á z -u tc a 5 -d ik szám .

Farsangi
idény
alkalmából felhivom a t. vevőközönségnek
•/
figyelmét, mélyen leszállított árakon beszerezhető

---- a j á nd é k t á r g y a k r a

1 9 1 0

a jelenkor legszebb, leg
tartósabb, legbiztosabb
és legtakarékosabb asz
tali tűzhelye. Ha feldűl,
elalszik. — A szesz ki
nem folyhat.

férfi, női feliérnemüek, blousok, siphonok, szőrme
í l n k dá/k< fői y ( k. keztyiik, és nagyválasztékban
— — ■ mindenféle bőráruk és kézimunkákra n z

Ára Budapesten 4 K.

Kapható minden szak
mába vágó üzletben.
99

C im

!5“ " i £ 3 F e FülirerZsionioiiil Fiainál

1 9 1 0 e s
m ed erü n k
ú jítá s a i:

,R o p s < <

! Malattine-bőrápolószer

I N G Y E N
és bérmentve küldöm meg, a ki cimét tudatja,
üzen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem
akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést
s e mellett sok szölőkép van benne Szőlőolt
ványokból és más egyébh európai és amerikai
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Delwaréból állandóan több millió készlet eladó
olcsó ár mellett. Több ezer elismerő levél, közt,
több hercegi és grófi uradalomtól.

Glycerin és mézkeveréfe.

Jakob ovits M. utóda

115—3— 1

^

• M a la t t in e **
i

S zö lö o ltv án y ,

kapható.

Mindenütt

II I T III U [ D U I U uri

és nói divatüzlete
Ii L l IN II L II III A II Hoche-czukrázda mellett.

ii

Fémárngyár Részy.-társ. Budapest, V, Váci-út 74/42.
Helyi elárusítók : Rnzsony Fái, Fleiner Lajos,
Schvartz Adolf, Wirlscliafter Ármin.
■V
Képviselők vidéken kerestetnek.

y f c * * X 1 t 1 t ± ; 3 t ± ± d k t t $ II

/. Legtökéletesebb!
M agyarországi
vezérképviselő:
S zilárd sze
zet. — K ö n
kezelés
K ív á n a tra
talanul b e
—
tatju k .

Lukács
Rezső

rk e
n y ű

Szabolcsvármegye legnagyobb

= bútoráruházé
Nyirertázán, a törvényszék mellett.

*
*

w
w
*

*
w
w

B U D A P E S T ,

díj
m u —

VI. Teréz-körut 36.
Kényelmes rész
letfizetésre is .*.
kapható

111®
teljesen látható irásu

Legújabb stílű palissander, mahagóni és
fehér fényezett háló és ebédlő berendezősek. Angol úri- és női sálon garnitúrák.
Ebédlő diványok.
Megfelelő árak.
Fontos kiszolgálás.

jf

Lefkovils Zsiymond

90*
&
*

535 —52—54
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Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.
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