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Szabolcsvármegye és 
Nyíregyháza.

„ Az igazságot feltaláljuk, ha kime
rítettük a tévedéseket 1“

Az igazságot kereste Szabolcsvár- 
m egye törvényhatósági bizottsága is, 
midőn most tartott őszi közgyűlésén 
egy már óvok óta húzódó, de az évek 
múltával csak mindjobban összegobozott 
ügynek órdekszálait bontogatta, —  
amikor a Császárszállás — mondhatjuk 
odiosus átcsatolási ügyében a döntésre 
hivatott fórumnak véleményt nyilvá
nított.

Hogy a tévedéseket ki nem men
tette, sőt tetézte, s ekként az igazságot 
feltalálnia nem sikerült, — kétségtelen.

De nem tartozunk azok közzé, —  
kik a törvényhatóság állásfoglalásában 
oly mérvű rossz szándékot látnánk, 
mintha igazságra nem is törekedett 
volna.

Rossz volt kiindulási pontja, s mert 
ide vezetett vissza mindent, mert csu
pán ennek kielégítésére törekedett abban 
a teltevósben, hogy az igazságot ez 
utón és csakis igy találja meg, — té

vednie kellett. A tévedés oly nagy volt,
hogy ez egy eset maga is elegendő 

; volna tanulságok levezetésére; — s 
i mert tudjuk, hogy e néző pont le van 
' rögzítve minden oly kérdésre, mely a 
j vármegye, helyesebben annak valamely 
| községe és Nyíregyháza között felme- 
| rüihetne, —  keli, hogy azzal behatóbban 
í iogialkozzunk s consecventiáit levonjuk.

Köztudomású, hogy Nyíregyháza 
i amerikai stilü fejlődésében nagyobb vá- 
i rcsokat is megelőzve oly naggyá nőtt 
| nemcsak népességében, közgazdasági s 
i kulturális intézményeiben, de ezeknek ter

mészetes folyományaként lakosságának 
intellectuális erejében is, hogy már évek  
óta bírja önállóságának minden feltéte- 

i lét, bántólag érzi a vármegye ma már 
! szükségtelen gyámságának terhét. A 
j városnak ez irányban már évekkel eze- 
j lőtt megindult actióját meleg rokonszen- 
| vei fogadták a belügyi kormánynál nem 
I csak, de a viszonyok alapos ismereté

ben a kérelmet jogosnak, teljesitendő- 
I nek ítélték. — Igaz, hogy a kérvény még 
í ma is elintézetlenül, mint mondani szo- 
j kás asztalfiókban nyugszik, bár az azt 
í átadó városi deputatio „biztos“ remé- 
í nyekkel jött haza a legilletékesebb té-

j nyezők válasza után, — nyugszik még 
az annak dacára, hogy a törvényjavas
lat is elkészült s csak a benyújtásra al
kalmas időt várta. Ez az idő elmúlt, mi 
pedig Miskolcz mellett lemaradtunk. —  
A sejtett, mondhatjuk köztudomású in
dokait lemaradásunknak most nem kíván
juk bojgatni, a tényeket akartuk csupán 

j registrálni.
Ezt a törekvést felmerülésének 

i első percétől kezdve rossz szemmel 
j nézte a vármegye s mennél jobban erő- 
i södött az a város közönségénél, annál 

j inkább igyekezett útját vágni mindenütt,
| hol csak tehette.

A városnak ez a rossz szemmel 
I nézett törekvése volt az a kiinduló 
: pont, melyből a Császár szállás átcsato

lási ügyének elbírálásánál kiindult. így  
| érthető meg csakis, hogy bár minden 

törvényes előfeltétele meg van az át- 
j csatolásnak, bár a törvényhatósági bi- 
| zottságban mindenki meg van arról győ- 
j ződve, hogy vagyonilag, származása,
| családja, vallása révén Nyíregyházához 
! fűzött, odautalt császárszállási lakosokra 
j nagy teher Nagykállóhoz tartozásuk, —
I bár mindenki tudja, hogy mai helyzetük 
i még anyagi megterheltetésüket is jelentig

Ballá Józsi meg az ö babája.
Letelt a három év, csak egv héfc még 

báírü. Úgy* örült a sok derek magyar legény, 
hogy alig bírt a kedvével. Fütyörészve, du- 
dolászva végezte a dolgát mind. De hog\ is 
ne, mikor egy hét múlva messze-m össze rö
píti őket a tüsszögő vasparipa, szép Magyar- 
országba. Ott is kit erre kit arra kicsi falu
jába, szőke Tisza mellé, vagy a nagy pusz
tára. Olt várja már őket ölelő fehérnép, vir
gonc gyereksereg, dóvaj legónytársak. szerető 
ősz szülék. Kukoricafosztás, me-ós fonó es
ték, bálok, vidám farsang, kit-kit lakodalom, 
kit meg felesége, piciny kis magzatja. Tap
sol majd kezével, tépi a bajuszát lovagol a 
térdén, beszél össze-vissza kis piros ajkával.

Óh mennyi boldogság, együtt látni 
mindazt, akitől s amitől oly rég lávol 
vannak !

Hát még aki érzi, hát még aki tudja 
hogy az ő babája hü maradt hozzá. Meg
őrizte a jegykendőjót, meg még azt a virág- 
szállat is, amit utoljára vett le kalapjáról, 
hogy keblére tűzze. A csaíos imakönyv leg
szebb imádsága van avval megjelölve. Érte 
mondja el azt minden vasárnapon . . . Csak 
a Bal ló Józsi szomorkodik egyre, csak az ő 
szeme kerüli az emberek tekintetét. Jön-megy, 
tesz-vesz egykedvűen, szótlanul. Ahol oszt4

nem láiják és nem hallják, fe'-fel-szakad egy- 
egy fájó, nehéz, sóhaj az ö kebeléből:

. . . „Hejh! Hogy az az Isten minek is 
teremtet erre a világra. . . .  a világ csúfjá
nak . . . vagy hogy ráért nem vesz el? Mit 
er ez az élet úgyis már énnekem!

Nem hiába vagyok árva, szegény legény, 
szegény a szerencsém is. árván hagyott 
Anna is.“

Minek is tudatiák, minek is erősítették 
többen i«, hogy szüret után lesz az esküvő. 
Akkor viszi oltár elé Annát a Kiss Gyuri Pista.

De hát mit is akart ő Annával, mikor 
annak olyan rátartós az anyja. Az apja tán 
még odaadta volna, de hogy a tél végén meg
választották bírónak, ugylátszik már ő is na
gyobbra lát. Talán igazuk is van. Két keze 
után kellene neki eltartani Anuát. Bizony az ő 
keze sem lehetne ott karba téve. Ejh! Nem 
is arra való az a szép gyenge lány . , .

De mégis, mégis . . . milyen boldog 
lehetne ő avval az Annával! Most meg ha 
hazamegy, hogy kerül ö a falu szeme elé ? 
Mi iesz vele, ha az a lány már bekötött fü
vei megvon a többi menyecskével a templom
ba ? Hova t̂ »szi majd az az imádfágos könyv
ből azt a hervad1,'préselt rozmaringot?

„Hej! Pista, Pista! De megkeserítetted 
ezt a szomorú életem!

Jobb is Ibsz, ha felé se megy ő többet 
annak a tájnak. Inkább elmegy világgá. Ta

lán Amerikába. Ahoz ugyan pénz kellene, neki 
pedig csak bánrta van sok, de pénze, az bi
zony minél kevesebb.

Másnap szokatlanul vig volt. Ha valaki 
megfigyelte volna, bizonyára megkérdezné 
az ottáf. Nagyot fordított ö az ó'ete sorján. 
Nem megy ő egy íapodíat sem se jobbra, 
se balra, bent marad altisztnek.

ügy is lett. Fájt ugyan a szive egy ki
csit, mikor a többi készülődött; majdnem ríva 
fakadt, mikor a vonat elindult a vidám nótá
kat danolászó fiukkal, de aztán csak bele
törődött. Jöttek az újoncok. Nem volt köztük 
a falujábó1, de még c.ak annak a tájékáról 
sem egy se. Még magyar fiú is alig akadt 
köztük. Legalább nem hallott semmit arról a 
csalfáról. Legalább nem juttatta senki az eszébe 
eltemetett, elsiratott első és utolsó szerelmét.

Egy óv alatt, két év alatt esaknem el
felejtett mindent. Tudta, hogy nemsokára 
visszaviszik az ezredét szép Magyarországba, 
hát ugv gondolta, hogy kivárja azt az időt, 
s aztán majd választ ó otthon olyan lányt 
magának, mint a szép tündér Ilona. Hiszen 
most már van állása. Aztán meg arra mifelénk 
is szeretik a lányok a katonákat.

Hej! szegény Anna de sokat is sirt már 
azóta, hogy nem látta hazajönni az ö szerel
mes Jóskáját. Azt, hogy a Pistának kiadta az
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— a törvényhatósági bizottság mind
ezen szempontokra rá biztosította a mel
lőzés takaróját, csak egyet akart látni, 
csak egy indok húzódik meg hallgata
gon és mindenki által felismeretten v é 
lemény nyilvánításának hátterében, — 
s ez nem más, minthogy nem akarták, ; 
a várost még jobban erősíteni önállósá
gának teltételeiben, nem akarták, hogy 
bekövetkező kiválása esetén a Császár- 
szállást is magával szakítsa a törvény- 
hatóság testéből.

Nem Nagykálló érdekeit vedel- j 
mezte tehát, hanem önmagát s ezért j 
állítjuk és ismételjük, hogy itt rossz
akarata szándékról nem volt, — a vár- i 
megye vezető tényezőit ismerve, nem 
lehetett szó.

áaját ügyében akarta megállapítani 
az igazságot, — tévedett is. Lecsúszott 
az önösség talajára, hol a tárgyilagos
ságot már feltalálni nem lehet, — de ; 
amely a rosszakaratnak sem teltétien 
meleg ágya. j

Önkéntelenül felvetődik a kérdés, 
mi hátrány származhatik Szabolcsvár- 
megyére Nyíregyháza önállóságából? A j 
viszonyok ismerője, a magasabb szem
pontok mérlegelője előli tisztán áll az 
adható válasz : Nyíregyháza önállósága, 
erősödése kedvező kihatással iehet csak 
a vármegyére, — ebből érdek ellenté
tek nem származhatna^ — sőt a ma 
idönkint felmerülő súrlódások teljes ki
küszöbölésére vszetne.

A város közjogi viszonyának meg
változásával törvényhatósági bizottságá
ban, közigazgatási bizottságában s álta
lában minden szervében csupán saját 
ügyeit intézné s még a lehetősége is 
ki van zárva annak, hogy vármegyét 
érintő ügyek kerüljenek elbírálása alá. 
Nem lenne meg tehát az eshetősége, 
hogy e két közjogi tényező ellentétes

útját, egy cseppet sem bánta, hiszen nem 
szerette, nem lett volna boldog vele soha az 
életben. De az fájt neki nagyon, hogy a Jóska j 
ott maradt, hogy neki nem is üzent, nem is ' 
irt azóta. Hogy miért nem is ismerte jobban ? 
Az a csalfa, betyár hogy elámítottá. A sze- j 
rencséjét hogy elrontotta. Most már ha menne 
is nem veszi senki. Azt hiszik róla, azt be
szélik r<ya, hogy a gazdag Pistának is azért I 
adta ki az útját, mert a segédjegyzőt várja. 
Pedig hát isten a tanúja, alig beszélt vele 
kétszer, amikor az apját kereste a háznál, s 
akkor is csak anyit mondott : „Itthon van. 
Amoda a hátul::ó házban.* Vagy más ilyen- 
félér. De meg az sem beszélt veie úgy, 
hogy abból érteni lehetett volna valamit.

Bizony egy kicsit meghervadt az or- , 
cája a nagy bánkódásíól. Többet gondolt ő 
egy nap arra" a Jóskára, mint az világ óle- 
téhen. Pedig hát jól tudta, hogy úgy sem 
érdemli az azt. Teit műit az idő, már ahogy j 
telhetett. Legjobb orvosság az. Meggyógyít j 
az minden lelki sebet. Megtanult ó is felej
teni.

Hanem egyszer úgy került a dolog, 
hogy be kellett menői valamiért a városba. 
Hát uramfia, kivel találkozik ott, mint a ka-

áramlatok bomlasztó hatása alá kerülne.
Azok az órdekszálak pedig, melyek 

a vármegye s Nyíregyháza mint szék
helye között fennállanak, továbbra is 
fenn fognak maradni és pedig erős biz
tosítéka gyanánt annak, hogy a ma 
szárnyaszegett város, akkor önállóságá
nak teljes erejével, megbontiiatlan egyet
értésben dolgozzon mint székváros a 
vármegye erősödésének előmozdításá
ban. S ép‘ önállóságra érett intellektuális 
ereje lesz biztosítók arra is, hogy ami
kor legtöbb szempontok, a nemzeti 
érdekek megvódeimezóse előtérbe ke
rül, — ne gyengítse széthúzással. — de 
minden más tekintet félrecételével két
szerezze a megye kipróbált erejét.

A vidéki városok megerősítése el
sőrangú nemzeti érdek. Felismerte ezt 
az utóbbi években a magyar törvény- 
hozás — s míg eddig többi városai 
hátrányára csupán a íőváros naggyá 
tételére törekedett, — ma már a vidéki 
városok fejlesztését fő-fő programmjá- 
nak vallja. Közgazdasági s kulturális 
központokká íejlesztett városok egy-egy  
nagy vidéknek irányitól. Ki vonhatná 
kétségbe az ily gócpontoknak egy egész 
vidékre nevelő, átalakító hatását?

Itt kapcsolódik össze Nyíregyháza 
város fejlődése a községek összetételé
ből álló vármegyének érdekeivel. Ami
kor Szabolcsvármegye székvárosának 
iiy irányú törekvéseit minden tőle tel
hető módon támogatná, saját céljának 
elérését segítené elő. Viszont minden 
ténykedése, melyet a város erősödése 
iránti féltékenység sugai, az öngyilkos
sági politika jellegzetességét — viseli 
magán.

Hagyjon tel hát a vármegye azzal 
a conservativ magatartásával, melyet 
mindannyiszor tapasztalhatunk, amikor a 
város fokozottabb fejlődését biztosító

tona Jóskával. Jaj ! hogy majd elájult. De 
még a,z is nagyot nézett. Te vagy az Anna ?

Én volnék, de maga, maga hogy kerül
ide ?

Hát csak úgy ! Idehelyezték az ezredet.
V'an-ó már felesége ?
Hát hallod nekem nincs, de te is ugy- 

nézetn, még lány vagy.
Bizony várhattam én magát. Nem kel

tettem, máshoz nem mentem.
Fejhü, angyalát, hátcsak nem engem 

vártál ? !
De bizony mi tagadás benne, ha magát 

nem vártam volna, régen asszony lennék !
Ne beszélj igy szentem, mert mindjárt 

a nyakadba ugrok.
Azt már csak ne tegye, de inkább be

szélje el a sorsát.
Az meg nem soká kérette magát, szé

pen sorjában elmondott mindent. Aztán meg 
a lányra került a sor. Az sem igen fukarko
dott a szóval. De azutáa sírtak is mind a 
ketten, mint a záporeső. Csak azt nem tudni, 
hogy a sok hiába való bánat miatt, vagy a 
nagy örömtől, hogy itn mégis csak jó az az 
Isten.

Bács.

önállósitási kérdés íolszinre merül, —  
vagy amikor valamely ügyet ezzel kap- 

| csolatosnak vél, — s akkor^felíogja ta- 
; lálni azt az igazságot, mely a vármegye 
| s a város együtthaiadó békés íejlődósót 
I biztosítja.

Küszöbön a nagy duelkim.
Iía a sziklák közzüí előmászik néhány 

| csámpás komitácsi s az operett-nősök szesz- 
i tői exaltálva hozzáfognak a rozsdás fringák 

kiköszörüléséhez, még nem kell mgy tragé
diáktól drukkolnunk. Hisz a balkáni nemze- 
tecskéknek is van veszteni valójuk, mi lesz 
a kecskékkel ? !

A veszedelem azonban ott kezdődik, hogy 
i Oroszország keveri a kártyát, szórja a rubelt, 
| s rángatja bábjait, hogy f-iborítsa Európa 

cserép'ábou álló békéjét. Az apai foiügyete- 
i tét mímeiő nagyhatalmak egyelőre csak dip- 
i lomaíáikat küldik a csatasorba, de félő, hogy 

kilyukad a keztyü mihamar, előbujnak az 
oroszlánkörmök, hogy vórets barázdát kar
moljanak a vén Európa testén. A hatalmi fél
tékenység, az érd-kekkel való kónyeskedós 

I szörnyű borzalmakat inszcenálhat.
1 A könnyelműségben tobzódó Balkánt 
j holmi russzoíil illúziók teszik bolonddá. Ők 
i még elhiszik Gogoly, Tucsef és a többi nagy 
; álmodénak, hegy „él egy nép a nagy Szarmata 
! síkság tiszta levegőjében, mentősen mindazon 
’ erkölcsi vérbajtól, melyekkel a másfélezer- 
| éves kultúra megmérgezte a nyugati népok 
j egész óietszervezoíót, mely fiatai, életerős 
! ember-kolosszus vágtát előre, mint a vihar, 
i s a többi népek kitérnek neki, mert nem ír- 
j ják föltartóztaíni vágtató :áb.-.u“ ; — pedig a 
: népek eihelyezkedésének retloaeies mozgo- 
j lódása legalább Európa térképén végbe ment 
| már.

Már. a cipponok egyszer alaposan meg- 
’ tépázták ezt az iimzióí, s az lesz a iegegye- 
í temesebb szerencsétlenség, ha ennek másod- 
í szór is ei keli következnie. Len. Egyénileg 
• a háborúban azok járnak legrosszabbul, akik- 
j nek életébe kerül e szörnyűség, nem is szá- 
! mitva, hogy a puskaroppogág és kardcsattogás 
í közt a társadalmi életnek minden finomabb 
! megnyilatkozása megreked. Európa intelligen- 
! tiájának tneg kellett már érnie annyira, hogy 
I kizártnak ösmerje a tömeggyilkosságoí! Hisz 

egy háború politikai előnye nem ér annyit, 
mint a mennyi emberélet munkaértékben el- 
pocsóko'cmk ilyenkor. Csak vessünk számot. 
Hány magyar ember pusztult el a honfogla
lás óta háborúban, mennyi egyéni szenvedés 
hasogatta már az eget!? És ennek az ered
ménye csak ez a helyzet, melyben most ver
gődünk ! Az a rengeteg szenvedés csak eny- 
nyit ért ? !

Pedig minő az az egyéni szenvedés! 
Csak Hugó Viktor tudta megírni A nyomo
rultakban :

,E!ni, látni a napot, teljes birtokában 
; lenni a férfiúi erőnek, egészségesnek és vi- 
' dáranak lenni, bátran nevetni, rohanni a káp-

Az eredeti Meliehár „Unicum-Drill“ vetőgépek, a világhírű Bácher- 
acélekék, hullámos tárcsás boronák, a combinált soros mütrágyavetór- 
gépek (sorba vet, sorba trágyáz.) Kizárólagos raktára:
Ráhmer Sándorrá! Debrecen, Piac-utca 43. szám, a .Dréher mellett,

Báoher— Meliehár gépgyárának fióktelepe.
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ráztató dicsőség felé, mely kötélről int, érezni 
a kebelben a tüdőt, mely lélegzik, a szivet, 
mely dobog, az akaratot, mely mérlegel; be
szélni, gondolkodni, remélni, szeretni felesé- 
ségei, anyát, gyermeket, élvezni a világossá
got . . .  — . . .  és egyszerre, oly gyorsan, 
mint a meddig egy felkiáltás tart, egy perc
nél is rövidebb idő alatt alábukni a mély
ségbe, elesni, gurulni, tiporni, tiportatni, virá
gokat, leveleket, ágakat látni, semmibe sem 
kapaszkodhatni, érezni, hogy a kard haszon
talanná válik, maga alatt embereket, lovakat 
erezni, hiába kapkodni, összezúzott csontokká  ̂
hemperegni a sötétben, érezni a csizmasarkoí, 
mely kitiporja a szeműket, dühösen harap- 
dálni a lovak patkóit, fuldokolni, üvölteni, 
vonaglani . . . eltemettetni . . .  —, és elgon- 
gondolni : az imént meg éltem !!“ — ez a 
háború.

Ki meri ennyi egyéni szenvedésért 
vállalni a felelősséget, mikor Port-Arthur hőse 
is öngyilkos lesz, mert kínozza, marja lelki
ismeretét az a tudat, hogy sok ezer honfi
társát küldte a halálba !

Ha imminens veszedelem fenyeget, a 
hazaszeretet föiséges érzése, ép úgy mint 
az erős vallásos érzés, eltünteti azt az anta- 
gor.izmust, tneiy az egyéni és a köz érdeke 
között van, de mirevaió mészárszékre vinni 
az embereket akkor, midőn csak diplomáciai 
puccsok elkerüléséről, holmi nem kiadós 
presztízsről és soha ki nem használható te
rületi gyarapodásról van szó. Ne adjunk 
témát a Verescsaginoknak, ne szolgáltassunk 
kézzelfogható argumentumokat Eötvös báró
nak, aki régen megírta : minden virág ezer
nyi elfonnyadt virág rothadásán nyílik, min
den remény ezernyi elveszett remény töre
dékei íolött áll s a szép földön nem áshatunk 
anélkül, hogy minden ásónyomra hideg 
enyészettel ne találkoznánk.

Jézus Krisztus egyéni szenvedése elég 
volt az emberiség megváltására, de ha annyi 
mtliió és millió ember pusztulása nem ered
ményezte az emberiség várva-várt jobb sor
sát, ez jelent valamit. Azt, hogy jólétet, bol
dogságot, igazi kultúrát nem háborúval lehet 
cúnálni, hanem valahogy máskép.

A háború az emberiség szégyenfoltja, 
A nemzetek energiáját ilyenben elpazarolni 
vétek. A hirtelen halál nem az egészsége
seknek, hanem a gyógyíthatatlan betegeknek 
való. Még ha sokan volnánk is, ne féljünk 
az összehalmozódott erőkószlet exploziójálól, 
ne gépfegyverrel és szuronnyal fogjunk a 
tizedeléshez, hanem szélesítsük a munkakört, 
ássunk uj medreket, tegyük intenzivebbé a 
gazdasági termelés minden ágát, a többit 
pedig bízzuk a természeti kiválasztódásra, az 
majd emberiesebbeo, elegánsabban elvégez 
mindent. Ha Petőfinek joga volt válogatni a 
halálnemek közt, adassák ez meg nekünk is 
a modern XX. század gyermekeinek.

Vajha sikerülne ősz királyunknak szét
oszlatni fejünk felől a háború cudar fellegeit 
vagy ha más megoldás nem adatnék, szűk 
mederbe szorítva rövid lefolyásúvá tenné 
azt. Az embervér fröccsenésekor mindenkinek 
zokognia kell.

Müller Jenő.

TANUGY.
Tanító sorsa. Ma, a jogegyenlőség és 

egyenlő igazságszolgáltatás korában máské
pen mérik az igazságot a tanitók részére és 
más mértékkel mérik azok cselekedeit, mint 
más hivatalbeliekót. Ha akad a Tanítók kö
zött, ki a szivén fekvő keserűséget kimeri 
önteni, vagy pláne ha küzdeni mer a taniió- 
ság mostoha sorsa javításáért, a jogos kí
vánságok teljesítéséért, a hatalmi terror két
szeres erővel igyekszik visszafojtani benne 
az igazságot és van gond arra, hogy az ilyen 
tanító a jövőben a kellő őrizet alatt működ
jék országunk valamely vasúttól, országúitól 
várostól, minden kultúrától, szóval a világtól 
kellő távolban fekvő irtváoyos, hegyes-völ- 
gyes, sáros kis fészekben, mig a „jól meg
érdemelt* nyugdíjazás el nem következik s 
addig is valahogy eszébe ne jussanak ismét 
az igazságai. A hatalmi terror sokakat vissza
tart attól, hogy az igazságérf sikra szálljanak, 
de ennek dacára mindig vannak olyanok, 
kiknek igazságérzete, ideá’is lelkületű hang
talanul nem tudja nézni a méltánytalanságot, 
szót emel a tanítóság közös érdekében s 
ezért aztán végig szenvedheti az üldözés, 
szekatúra hosszú sorozatát.

Balogh Károly 'nagyváradi községi is
kolai igazgaió-tanitó a fizetósrendezés kiesz- 
közlósére a „Küzdelem* cimü tanügyi lapot 
indította meg a folyó évben. Ezért fegyelmi 
eljárást indítottak eliene. Bűne az volt, hogy 
kritika tárgyává merte tenni mindazok cse
lekedeteit, kiknek kezében van a tanítók 
fizetósrendezóse s hogy a tanítóság lecsilla
pítása illetve megörvendeztetóse végett a 
fizetósrendezésről időnkint útnak eresztett 
általános és bizonytalan értelmű híresztelé
seknek nem ült fel, hanem mindig kiolvasta 
azokból a száraz, semmitmondó valóságot és 
elkeseredetten harcolt tovább s bírálta az 
állam funkcionáriusainak eljárását, amelyhez 
minden állampolgárnak joga van. A lap meg
indítása után csakhamar eltiltották a lap- 
szerkesztéstől azon indokból, hogy nincs en
gedélye reá. Még ennekelőtte pedig a kor
mány nagyváradi exponenseiből egy bizott
ságot alakítottak, melynek tiszte volt a 
„Küzdelem* felett szigorúan őrködni. A lap
ban csak oly közlemények jelenhettek meg, 
melyek e bizottság szigorú cenzúráján ke

resztül estek. Később, mikor a lap szerkesz
tésétől eltiltották, Balog Károly édesanyja 
felelőssége alatt jelent meg továbbra a lap. 
Alig emelt tehát pár jogos szót a tanítóság 
érdekében, eltiltották a lapszerkesztéstől. De 
ez nem lévén elég, fegyelmi vizsgálatot in
dítottak ellene a minisztérium felhívására. A 
fegyelmi bizottságnak nagyon kevés anyaga 
volt a vizsgálac lefolytatására s ezért dr. 
Thury László főügyésznek kemény munka 
volt Balogh Károly ellen oly vádat össze
kovácsolni, amelynek alapján a fegyelmi 
vizsgálat bizonyos fórumnak tetsző ered
ménnyel sikeresen lefolytatható legyen. És 
hála a körmönfont fiskális raffinóriának, jó 
főiesztendei kutatás, töprengés, izzadó munka, 
„nyomozás* után, törvénycikkekre és parag
rafusokra hivatkozva — amint az történni 
szokott — elkészült a több oldalra terjedő 
vádinditvány, melyben a főügyész Baloghot 
vétkesnek nyilvánítani és dorgálásra ítélni 
kívánja, mert engedély nélkül lapot szer
kesztett, melyben felettes hatóságáról tiszte
letlenül nyilatkozott. Balogh Károly védője 
dr. Ágoston Péter jogakadómiai tanár a fő
ügyész vádjaival szemben ragyogó érveléssel 
száll sikra és egyenkint dönti meg a Balogh 
ellen emelt vádakat, úgy, hogy Balogh Ká
roly alighanem teljesen tisztán fog kikerülni 
a fegyelmi alól és így valószínűleg kárba 
vész a főügyésznek fólesztondei vajúdás kö
zött létrejött izzadmánya. Ámde a bosszúért 
lihegő oligarchia megtorlást kíván s való
színűleg sejti, hogy nem valami fényes ered
ményű lesz a fegyelmi vizsgálat, más utón 
keresi a megtorlást. Balogh Károly Bihar- 
megyében, a Tisza-országban ól, tehát csak 
természetes, hogy minden módot kitalálnak 
és megpróbálnak ama cél keresztülvitelére, 
hogy legalább a bihari tanítóságnak, de kü
lönösen Balogh Károlyaak a tűrhető s meg
érdemelt mngélhetósért folytatott harcát el
nyomja. Balogh Károlyt mint községi tanítót 
védi a községi autonómia s ez az egyedüli 
oka annak, hogy nem egy árvamegyei görbe 
faluba tanitóskodik. Nagyváradon most a 
Balogh Károly igazgatása alatt álló iskolát 
akarják államosítani, hogy Baloghnak hült 
helye maradjon Nagyváradon. Ezt jól tudja 
a váradi tanítóság és ennek meggátlása vé
gett minden lehetőt elkövet. De nemcsak a 
váradi tanítóságnak, hanem az egész haza 
tanítóságának sikra kell szállni s meg kell 
védeni kartársuukat a hatalmi terrorral szem
ben. Legyen igazság. O a mi érdekünkért 
szállt sikra, kötelességünk tehát, hogy az ö 
érdekeit megvédjük !

Tanyai tanitók sorsa. A nyíregyházi 
ág. ev. iskolaszék a tanyai tanitók sorsát 
javítandó, oly határozatot hozott, hogy a 
tanyán működő tanitók 10 évi működés után 
úgy mint a városiak 200 Kor.-át kapnak, a 
150 K. fűtési és takarítási dij helyett 200 
koronát s ezenkívül a tanyai tanitók részére 
a városban Otthont rendez be.

Fizetésrendezés. Kérte és zaklatta a 
tanítóság a fizetósrendezóst s végre Ígértek 
vagy 10 —12 milliót, tehát jóval kevesebbet, 
mint amennyit kértünk. Nagyban hangoztat
ják a 20 milliót az egyetemes gyűlés idején,

Friedmann
cipó'áruházába Nyíregyházán a legújabb amerikai és francia tavaszi

cipőkülönlegességek megérkeztek.T e le fo n  211.
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T e le fo n  211.
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azóta azonban 7 millióra szállt a tanítók; 
számára költsógvetósile g előirányzott összeg. 
Azonban ha jól megfigyeljük az ügyet és az 
állami és a gazdasági szaktanítók részére 
fordítandó összeget levonjuk a 7 millióból, a 
községi és felekezeti tanítóknak, vagyis a 
tanítóság zömének csupán 5 millió jut. Így 
csappan az összeg mindég kisebbre úgy, 
hogy mire a fizetésrendezési javaslat tör
vénnyé válik, alig marad valami a türelmet
lenül váró tanítók számára.

A patronázs mozgalom köriii.
A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesü

let e hó 5-én tartott választmányi ülésén a 
patronázs tevékenység számos esetét, a pat
ronázs eszmék számos kérdését vette tárgya
lás alá, bizonyságot tevén arról, hogy a 
gyermekvedeiem, a patronázs terén folya
matban lévő hatalmas mozgalomban máris 
része van. A pártfogó egyesület rövid mű
ködése — alig egy óv leforgása — alatt a 
gyermek bizonytalan lépéseit, a férfi biztos 
és erélyes lépéseivel váltotta fel, — megin
dult azon az utón, amelynek végcélja hasonló 
társadalmi egyesületek számára az, hogy az 
egész társadalom tudomást szerezzen mükö 
dóséról, megértse céljait, feladatát, az atomok 
összmunkájával, ezen munkák egybekapcso
lódásával, az erők egyesítésének és a munka 
megosztásának 8n-dmónyessógövel tegyen, 
istápoljon, javítson, ha keli intézményeket 
létesítsen, társadalmi osztályok fejlődésére 
kedvező hatást gyakoroljon !

És mindezt az emberszeretet jegyében, 
a társadalom javára, a társadalom érdekében !

Ennek a lapnak a hasábjain kifejtették 
már, hogy a patronázs tevékenység nemcsak 
jótékonyság, hanem az önérdek harca is a tár
sadalom ferdeségei, a társadalom bajai ellen. 
Hiszen a bűnös emberek megjavításának kér
dése a gyermekvédelemmel, — a terhelt 
hajlamú gyermekek szabad fejlődésének bi
zonyos korlátok közé szorítása, de még a 
cseppet se* terhelt gyermekek erkölcsileg 
veszélyes helyzetekből, káros környezetükből 
való kivétele, ezzel kapcsolatban a segélye
zés, a pártfogásba vétel ezer és ezer módja 
a kriminalitással szoros kapcsolatban van. a 
melyek mólytán keltették fel a világ min
den nemzetének érdeklődését a praeventió, 
a megelőzés egész uj alapra való fektetése 
iránt es ez az uj alap a gyermek- és a pat
ronázs szerű védelem, — intézményei pedig 
a patronázsegyesületek, fiatalkorúak felü
gyelő hatóságai, pártfogó tisztviselők, jogvé- 
dóegyesüietek stb., stb.

Ezek az intézmények tehát mind a meg
előzés szolgálatában állanak, tulajdonkópeni 
feladatuk az, hogy megakadályozzák a bű
nözést, ennek a célnak szolgálatában áll a 
Szabolcsvármegyei Pártfogó egyesület is, 
melytől eredményes munkásságot várunk, 
tovább fejlesztését annak a munkának, ame
lyet megfelelő alapozással vezetett be. Ez a 
munkásság eddig is szép eredményeket ho
zott létre, számos segeiyezés, rossz környe
zetből való kivétel, szegény gyermekek fel
ruházása és tankönyvvel való ellátása és a 
mit legelőbb kellett volna említenem a mos
tanában felállítandó (tudomásunk szerint nov. 
1-ón. Szerk.) teamórós stb, mind, mind a 
pártfogó egyesület vezetőségének széles lá
tókörét bizonyítja. Még kedvezőbb lesz azon
ban a helyzet, ha a szakosztályok is meg
kezdik működésűket, mely szakosztályok 
•lén állók egyénisége biztos garancia arra, 
hogy a patronazs munka az egyesületben 
hatalmas mértékben miveltetni fog.

Ennek a patronázs munkának az ered
ményessé tétele azonban csak úgy lehetsé
ges, ha az egész társadalmat Áthatja az a 
szellem, hogy a segítés, a pártfogás nyújtás 
nőin jótékonyság, de kötelesség, ha a jóté
konyságról s annak céljáról alkotott fogal
maink teljesen átalakulnak, ha minden lépés
ben, melyet valamely jótékony, humánus 
célból teszünk, egy nagy hatalmas gondolat, 
iudaíosan nyilvánul meg és oz az, hogy ez 
a lépés legelsősorban a társadalom érdeké
ben történt. Es ha a jótékonyságot mindenki 
igy fogja fai, ha a jótékonyságból hasznot 
akarunk a társadalom számára, akkor mind
nyájunknak ott van a helye a Szaboicsvár- 
megvei Pártfogó Egyesületben !

Egy érdeklődő.
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tóság mai üléséből üdvözölje. — Ezen indít
ványok egyhangú elfogadása után áttértek a 
tárgysorozatra.

Az állandó választmánynak javaslatait 
melyek kapcsán az egyes ügyek bemutatva 
lettek, •— változatlanul erne’te határozati 
érvényre a közgyűlés.

A közigazgatás 1912. első félévi álla
potáról szóló aiispáai jelentést tudomásul 
vette, — a vármegyei alkalmazottak illetmé
nyei szabályozásáról szóló 1912. évi LVII. 
t.-cz rendelkezéseinek megfelelőleg előlép
tette s szolgálati pótlékkal látta el mindazon 
tisztviselőit, kik szolgálati idejükkel s műkö
désűkkel erre rászolgáltak. A gyámpénztár 
1911. évi számadását-, — a közigazgatási 
árva s gyámhatósági 1913, évi költségveté
seket megállapította, — s miután a tisztvise
lői s jegyzői nvuggij választmány javaslatait 
is magáévá tette, — áttért az ogyas közsé
geknél törvény szerint jóváhagyást igénylő 
határozataira, melyek között bizony nem ki? 
számmal találunk, oly jelentékteleneket, ame
lyek megcáfolhatatlan tanúbizonyságát szol
gáltatják annak, hogy a törvényhatósági és 
községi törvény revíziójának szüksége régen 
megérett. Mikor egy kályha beszerzésről keli

ig/ í j . .. (0 ~ • iW- x .. - íj.. v«> tárgyalni a törvényhatósági bizottságnak,
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hákat kifogástalanul.
Gallér és kézeiöK stb. 

hérre és tükör fényesre n 
nap alatt.

nem e merül tel ennek nyomában a kérdés : 
hát erre van hiva'va a bizottság?!

Az ügyek előzetes alapos elkészítése s 
az állandó választmány lelkiismeretes mun- 

$£ ká̂ a lehetővé tette, hogy két nap alatt a 
vármegye kimerítette tárgysorozatát.
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Szabolesvármegye közgyűlése.
Kicsin}’’ volt az érdeklődés, mely Sza

bolcs vármegyének október 8-an megkezdett 
őszi közgyűlését kísérte.

400-nál több ügy volt tárgysorozatba 
véve. Olyan nagyobb jelentőségű azonban, 
mely a nagy termet s Karzatát meg szokia 
tölteni, nem került most felszínre. A Császár- 
szállás régen húzódó átcsatolás ügv<5, mely 
máskor nagy vouzeróvel hozta össze a vidék 
bizottsági tagjait, — úgy látszik kifárasztotta 
már idegeiket, — s csak a legközvetlenebbül 
érdekelteket hozta össze egymás ellen. Ez 
az ügy volt az, mely a hangulatot izzóvá 
tette s mely bár a névszerinti szavazás ered
ményeként Nyíregyháza város ellen dőlt el, 
sok tanulságot rejt magában a vármegyére. 
Azért erről lapunk vezető helyén foglalko
zunk bővebben.

T íz órakor nyitotta meg gróf Vay Gá
bor a közgyűlést. Bejelentette, hogy Samassa 
József egri bíboros érsek ur öeminentiájának 
temetésen a vármegye képviseletében kül- 
döttségileg vettek részt. Indítványozza, hogy 
az elhunyt nagy nevű bíboros főpap mara
dandó érdemeit örökítse meg a közgyűlés 
jegyzőkönyvében. Indítványozza továbbá, 
hogy Egernek uj érsekét: Szmrecsányi La
jos Ónagymóltóságát s Papp Antal Öméltó
ságát, az uj ungvári püspököt a törvényha-
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bármilyen mennyiségben 
legmagasabb áron vesz

fii 88 K.
gyógynövény nagykereskedő

j BUBAPEST. VI!. Károiy-körut 5.
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Városi közgyűlés.
Tegnap rendkívüli közgyűlést tartott a 

város, melynek összehívását az uj honvéd
huszár laktanya ügyében az előkészítő intéz
kedések mielőbbi megtételének szükségessége 
tette elsősorban kívánatossá.

3 órakor nyitotta meg a közgyűlést Má- 
jerszky Bála kir. tanácsos, polgármester

Tárgysorozat előtt bejelenti, hogy Kos
suth Lajos nagy hazánkfiának múlt hó 29-én 
megtörtént leleplezési ünnepélyén a város ne
vében koszorút helyezett — s a szobrot to
vábbi gondozásra átvette.

Majd jelentést tett arról, hogy Szabolcs- 
vármegye törvényhatósági bizottsága 8-án 
tartott közgyűlésében 53 szavazat ellenében 
88 szavazattal, tehát 35 szótöbbséggel nem 
véleményezte a Császárszállási pusztának 
Nyíregyházához átcsatolását. Rámutatott erre 
a jelenségre, mint olyanra, mely a város mi
előbbi teljes önállóságának szorgalmazását 
veti ismét felszínre. Kijelenti, hogy az ügy 
elintézését figyelemmel fogja kísérni.

Dr. Meskó László országgyűlési képvi
selő kifejezést ad annak a meggyőződésének, 
hogy a döntésre hivatott belügyi kormánynál 
nemcsak szóbeli informátiónkka! kell a figyel-

Tiszaberczeli tégla- és cserépfedőgyár -
bármely mennyiségben szállít a nyíregyházi kisvasút bármoly állomására, körkemencéjében égetett kitűnő minőségű

I. oszt. téglát és sima, hódfarkú cserepet.
w  is szolgai. Előjegyzéseket elfogadta

Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-utca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.
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mct felhívni ügyünkre, — de kívánatos volna, 
ha a polgármester megtalálná a módját, hogy 
írásban beadandó kérvényben mutatnának rá 
azon tévedésekre, melyek a törvényhatóság 
véleménynyilvánításában találhatok.

Általános helyeslés kísérte e felszólalást, 
mely ekként mint határozat megadta a pol
gármester további teendőinek irányát.

Alig háromnegyed óra alatt végzett a 
közgyűlés alábbi tárgysorozatával, melylyel 
már csak iegközelebbi számunkban lesz mó
dunk foglalkozni.

Tárgysorozat:
1. Belügyminiszteri leirat a gyámpénztár

1911. évi zárószámadására.
2. Szakosztályi és tanácsi javaslat a ter

vezett uj honvédhuszár laktanya ügyében a 
szükséges előkészítő intézkedések tárgyában.

5. Ugyanaz a Sóstó fürdő felügyelői téli 
alkalmaztatása iránt

4. Ugyanaz a régi vásártéri harmadik 
istállóban padlás létesítése iránt.

6. Ugyanaz az idei sarjutermés értékesí
tése iránt.

6. Tanácsi javaslat Kacsmarik Ferenc 
kövezóváliaikozónak járdakő áradása iránti 
ajánlatára.

7. Ugyanaz a Mező-utcában kőjárda lé
tesítése iránt.

joaa
minden háziasszonynak, hogy a 
bevásárlásnál jo pénzéért azt az 
árut kapja, mely kiadós minőségé
nél lógva mindeddig megfelelőnek 
bizonyult.

Így vau tíz a kávódarálós

„valódi Fraook kávépőt! ékka? “
i--! Mogté vesztő utánzatok miatt 

a vevőket erdc- 
kükben figyel-
mfcztfc'tui keit,

' C O  i
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Gyár, Kassán.

— A görög katli. püspökség. A püs
pökség székhelyének kérdésében lényeges in
tézkedés történt a napokban. A kultusz mi
niszter leiratot intézett Debrecen városához, 
hogy a püspökség székhelyének Debrecenben 
való elhelyezése esetére ajánlatát tegye meg. 
Ez az intézkedés sokat jelent. Azt jelenti, 
hogy a pápai bullában a székhely kérdt„_ 
döntve nem lett, hogy Hajdudorog kilátásai 
nagyon meggyöngültek, hogy a mint mi azt 
jóelőre biztos forrásból közöltük a székhely 
kérdés még ma is eldöntetlen és hogy a szék
helyre még Nyíregyházának is lehetnek kilá
tásai. Igaz ugyan, hogy Debrecen meg elő
nyösebb ajánlatot tehet, mint Nyíregyháza tett, 
de van ennek ellensúlyozására is mód, amint 
őzt Mczőssy Béla orsz- képviselő Nyíregyháza 
város emlékezetes képviseleti ülésén kifejtette 
sőt a maga részéről be is ígérte, és ez a 
megoldás az, hogy a székhelyért Szabolcs- 
vármegye is hozzon áldozatot, nehogy Nyír
egyháza, sőt Szabolcsvármegye tekintélyes 
köreinek megindított újabb mozgalma a sült 
gesztenye kikapásáról szóló mesét a valóság
ban elénk tárja.

— A Sz:bolo vármegyei Pártfogó 
egyesület választmányi ülése. E hó 5-én 
népes választmányi ülése volt a pártfogó 
egyesületnek, melyen Meskó László az egye
sület diszeinöke is részt vett. Az elnökség je
lentést tett két hónapi tevékenységéről, mely
ből kiemelendőnek tartjuk, hogy a megkezdett 
tanév elején 60 gyermeket tankönyv, 14 gyer
meket pedig ruházattal segélyezett az egye
sület. A teaház részére megszavazott 600 ko
ronáért Nyíregyháza városának jegyzőkönyvi

leg köszönetét szavazott a válaszmány úgy
szintén jegyzőkönyvi köszönetben részesítette 
Bállá Jenő és Trak Géza városi tanácsosokat, 
akik a teaház és az iparostanoncz-otthon lé
tesítése körül eredményesen közreműködtek. 
Több rendbeii állandó segélyezés ügyet is le
tárgyalt a választmány, a melyekben idsebb- 
nagyobb mérvű segélyezését határozta e! né
hány arra rászoruló családnak s illetve ilyen 
családban lévő gyermekeknek. Fontos tárgya 
volt az ülésnek az ismétlő iskolákra vonat
kozó jogvédelmi szakosztályi indítvány, a me- 
:yet Dr. Proli Gyula ezen szakosztály elnöke 
terjesztett elő és indokolt meg s a mely ha
talmas vitát provokált. Ebben a vitában 
Kovács Ísíván, Somogyi Gyula, Dr. Wildt 
György, Orsovszky Gyula, Bállá Jenő vettek 
részt, fontos tárgya volt továbbá az ülésnek 
a IV-ik országos patronázs kongresszusra, 
felteendő kérdések indítványozása is, melyre 
az egyesületet a Pártfogó Egyesületek orszá
gos szövetsége kérte fel. Az egyesület választ
mánya mintegy 10 kérdés feltevése iránt tett 
indítványt. Elhatározta végül a választmány, 
hogy a szakosztályok vezetőségét a közel jö
vőben együttes ülésre fogja összehívni, a 
melynek az egyes szakosztályok munkaköré
nek megállapítása képezi tárgyát.

— A vármegye költségvetése. A tör
vényhatósági bizottság összeállította a vár
megye jövő óvi költségvetését. E szerint a 
vármegye a jövő évi bevétele 372,506 ko
rona lesz, mig a kiadása 406,687 korona. 
Miivel a kiadás jóval felülmúlja a bevételt, a 
törvényhatóság az előirányzat jóváhagyásá
ban azt is kéri a belügyminiszterből, hogy a 
kiadási többletet a hadügyi tárca terhére 
kiadásként vegye át.

— A helybeli evang templom-egye
sület vasárnap 6-án tartotta második orgona- 
hangversenyét az c-Mr.fr. tcmplombau. Tekin
télyes számú liailga. jsrg előtt folyt le az 
előadás, azonban az érdeklődés az első 
hangverseny ; Malmával sokkal nagyobb volt 
s ha az okéi Keressük talán itt is rátalálnánk 
a magyart annyira jellemző hagyományos 
szalmaiáng érdeklődésre. Pedig a közkedvelt, 
de érzéki cigányzenénél mennyivel fennköltebb, 
magasztosabb az orgona, a hangszerek ki
rálynéjának a hangja, de azt, mivel nem be
szél köznapiasan, mégis kell érteni tudni. 
Wendel Hammerstedí János, aki a szerzők 
intenciói szerint művészileg előadta Bach, 
Beethoven, Liszt, Rheinberger, Rinck müveit, 
szelíd s tiszta örömet, kedves órát szerzett 
hallgatóinak. A modulatiók színeinek megvá
lasztása s összeállítása, az előadott müvek 
természetének megfelelt. Azonban a pedál 
változat beállítása az énekkiséretnél kissé erős 
volt. Megállapítható, hogy Wendel Hammer- 
stedt János a vidéki művészek közütt első
rangú helyen áll. Szőnyey Ilona urleány tanár
nőnek előadását nyilt, precíz intonálása tette 
értékessé.

— Haialos kimenetelű gyilkosság.
Rakamazi tudósítónk jelen ti, hogy október
6-án este 1 0  órakor vid -tn dalok között a 
falu legénységének egy csapata hazafelé 
tartói!, minőn a társaság egyik tagja Filetót 
Karoly kinő--* nyöszörgést s elhaló sóhajtáso
kat hallót', mire megállói* 3 bekopogtatott 
egyik házba, hogy lámpást kérjen. A lámpa 
fénye mellett a fájdalmas hangok után siet
teti s nemsokára egy romos látvány tárult 
szeműk elé. A falu legderekabb legénye Voif 
György feírengett vérében utolsó harcot 
viván a halállal. De nem sokáig, mert már 
csak egy kettőt sóhajtott s azután kiadta 
lelkét. A gyilkosság híre csakhamar elterjedt 
az egész községben. A csendőrség megindí
totta a nyomozást, mely rövid időn belül 
eredménnyel végződött, A gyilkost Pásztor 
József rakamazi legényben elfogta, ki beval
lotta, hogy azért gyilkolta meg Volf Györ
gyöt, mert szeretőjét, kinek ő már hosszabb 
idő óta udvarolt, elcsábította tőle. A gyilkos 
legényt bekísérték a nyíregyházi kir. törvény
szék fogházába. A királyi ügyészség elren
delte Volf György holttestének felboncolását. 
A boncolást Kunfalvy József vizsgálóbíró je
lenlétében Dohnál József dr. és Konthy Gyula 
dr- törvényszéki orvosok végezték, akik 
megállapították, hogy Pásztor kése Volf 
Györgynek a szivét szúrta keresztül.

■ k

— Meg van oldva a tejkérdés! Betér 
a minap egyik tejcsarnokba a szakácsnő s 
kór 2 liter tejet.

Valódi tejet tetszik? kérdi a tejcsarnokos. 
Hát mi más tetszhetnék — feleli.
Oh kérem nálunk nagy a választék — 

mondja a tejcsarnokos — és kezében nyom
egy árjegyzéket. Az árjegyzéken ez állt : 

Lefölözött tej literje . . .  24 fillér.
Teijes tej literje . . . .  32 „
Elsőrendű tej literje . . .  36 „
Másodrendű tej literje . . 34 „
Legkitűnőbb tej literje . . 38 „
Valódi hamisítatlan tej literje 40 „
A szakácsáénak nagy gondott okozott a 

választás. No de ezentúl már meg lesznek 
ezektől kiméivé a tejvásárlók. Rigler Gusztáv 
kolozsvári tudomány egyetemi professzor 
már évek óta fátadozik azon, hogy növényi 
anyagokból mesterségesen steril-tejet állítson 
elő. Kísérletei az utóbbi hetekben sikerre ve
zettek, mert egy a tej anyagának teljesen 
megfelelő vegyi praeparatumot állított elő, 
amely szerinte teljesen pótolja a természetes 
tejet. A professzor igy nyilatkozott találmá
nyáról : „Ki iórloteíra eredményekópen tény
leg taiailam oiyan vegyi preparátumot, amely 
teljesen pótolja nézetem szerint a természetes 
tejet. Az általam elkészített mesterséges tej 
növényanyagokból készült. Találmányom ki
próbálása végett a belgyógyászati és gyer
mekgyógyászati klinikán naponta már tiz-tiz 
liternyit használnak, hogy kísérletezzenek 
vele a különböző nemű és korú betegségek
nél, valamint a különböző taju betegségeknél. 
Úgy gondolom, hogy körülbelül egy hónap 
múlva teljesen befejezem kísérletemet s nem
csak magam, hanem a tudományos körök 
megállapíthatják a do:og lényegét, hogy ta
lálmányom tényleg teljesen pó'olja a termé
szet--a tejei. Találmányomnak én első sorban 
szociális jelentőséget tulajdonítok, azt, hogy 
a városok élelmiszer drágaságán enyhítsek." 
Mindnyájan nagy reménnyel várjuk az ered
ményt.

— Vasúti szerencsétlenségek. Szom
baton este 7 órakor. Batki Gábor büdszent- 
miháiyi gazda a tanyáról igyekezett haza
felé, mikor a királytelki vasúti átjárónál a 7 
ór3 42 parczes vonat robogott keresztül. 
Minthogy a nagy sötétségben a gazda nem 
volt elkészülve a találkozásra, gyanútlanul 
hajtott keresztül az átjárón, ahová éppen 
abban a pillanatban futott be a vonat. Ennek 
zajától a lovak megbokrosodtak s halálos 
iramban ragadták tova a szekeret, mely a 
sínpárban megzökkent s a benülő gazdát a 
sinpárra vetette. A lovak pedig a szekérrel 
együtt futásnak eredtek. A mozdonyvezető a 
szerencsétlenség láttára megállította a vona
tot felvette szerencsétlen embert kinek csu
pán homlokán látszott egy kis zuzödás s el
vitte Tiszaiökre hot Horváth Géza dr. ré
szesítette első segélyben. Ezután Batki Gá
bort családja körebe haza szállították, Biid- 
szeotimhályra. De nemsokára agyvérzés és 
belső serülés következtében meghalt. Az 
ügyészség megindította a nyomozást annak 
felderítésére, hogy kit terhel a felelőség. — 
Ugyancsak halálos kimenetelű baieseí történt 
vasárnap a rakamazi temetőnél a vasúti sí
neken. Majsztrom Anna 40 éves siketnóma 
cselédleány ment át a sorompónál a sineken 
mikor a vonat már csak alig egy pár lépés
nyire robogott felé. A vonatvezető óles füty- 
tyel figyelmeztette az áthaladót, de a leány 
nagyot hallván nem vette észre. A vonat ke
rekei darabokra tépték a szerencsétlen le
ány testét.

Az óvónők mozgalma. A szintén sze
gényesen dotált óvónők mozgolódnak fize
tésük rendezése érdekében. Az életben levő 
törvény szerint 700—800 korona óvi fizeté
sei kénytelenek életüket tengetni. A „Kis
dednevelők Országos Egyesülete" Temes
váron tartott közgyűlésén egyhangúlag ki
mondotta. hogy sürgősen szükségesnek tartja 
a kisdedóvásnak uj törvényekre alapítását s 
egyszersmint az óvónők anyagi helyzete ja
vítására hozott határozatát memorandum 
alakjában a kultuszminiszterhez juttatták, de 
míg mindeddig semmit sem hailaui róia, hogy 
valamit is tettek volna az ügy elóbbrevitele 
érdekében.
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— A tél közeledtével alig szükséges 
már a magyar olvasóközönség figyelmét arra 
felhívni, hogy igazi műveltség alig képzel- 
h3tö ma egy jó napilap járatása nélkül. A 
legmelegebben ajánlhatjuk azért az ujnegyed 
alkalmából a Pesti Hirlap-ot, mely ma az or
szág legjobb, legterjedtebb és legbővebb tar
talmú napilapja. Példányszáma 120—130 ezer, 
amit még a legolcsóbb filléres boulevardla- 
pok sem értek el s tartalma napról-napra a 
legbővebb és legváltozatosabb. Munkatársai 
közé számítja napjaink legjobb nevű és leg
kedveltebb Íróit, mint Gárdonyi Géza, Molnár 
Ferenc, Ileltai Jenő. Szomaházy István, Szini 
Gyula, Lengyel Menyhért, Abonyi Árpád, 
Porzsolt Kálmán, Lux Terka, SzabóDÓ-Nogáll 
Janka, Móricz Zsigmond, Tömörkény István, 
Murai károly, Váradi Antal, Pakots József, 
Pásztor József stb., stb. A Pesti Hírlap min
den előfizetője, aki legalább három hónap 
óta tartja a lapot, karácsonyi ajándékul kapja 
a Pesti hírlap nagy képes naptárát, mely az 
idén pompás vászonkötésben és fényes kiál
lításban fog megjelenni s melybe a Pesti 
Hírlap imént felsorolt jeles munkatársain kí
vül irt még Bródy Sándor, Krúdy Gyula, 
Zsoldos László, Berkes Imre, Kanizsai Ferenc, 
stb. is. Ezért a gazdagtartalmu szépirodalmi 
almanachórt valóban érdemes az előfizetők 
közé állani. A Pesti Hírlap előfizetői kedvez
ményes áron kapják a Divat Sálon cimü ki
tünően szerkesztett divatlapot is. A Pesti Hír
lap ára egy hóra csak 2 kor. 40 f., negyed
évre pedig 7 korona és a Divat Saionnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhiva
tala, hova az előfizetést küldeni kell. Buda
pest, V., Váci-körút 77. alatt van.

— Tűzoltók napja. Az Oszágos Tűz
oltói Otthon javára f. hó 12., 13. és 14-én 
tűzoltók napja lesz, mely napokon az egész 
országban gyűjtések eszközöltetnek.

— Kamarai közlemények. Nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok uj adózása. Az 
uj adótörvények életbelépésének közeledése 
szükségessé teszi, hogy az érdekeltség pon
tos tájékozódást nyerjen az uj adózás rend
jéről. Különösen fontos a teljes tájékozottság 
a nyilváuos számadásra kötelezett vállala
tokra nézve. E cél szolgálatában most dr. 
Kneppo Sándor pénzügyminiszteri segédiitkár 
„A nyilvános számadásra kötelezett vállala
tok adózása* címen könyvet adott ki. A 
munka a vonatkozó törvényeknek és utasí
tásoknak, valamint a törvények indokolásai
nak és egyébb jogforrásoknak felhasználásá
val készült s utbaigazitásai. magyarázásai 
authentikus forrásokon alapszanak, A mü 
nemcsak a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok kereseti adóját, továbbá tókekamat 
és járadékadó fizetési kötelezettséget is ki
merítően tartalmazza. Ezen kívül a háztulaj
donos vállalatokra tekintettel a házadóra 
vonatkozó fontosabb rendelkezéseket is közli. 
Végül ismerteti az adók befizetésének módo
zatait. A könyv megrendelhető a szerzőnél 
(Budapest, Pénzügyminisztérium.) Ára kötve 
6 kor., fűzve 4 kor.

Elektromotor kezelői tanfolyam. A keresk. 
és iparkamara az érdekeltség tudomására 
hozza, hogy a m. kir. technológiai iparmu- 
zeum igazgatósága 1911. évi október 21—26- 
ig és november 18—23-ig két elektromotor 
kezelői tanfolyamot rendez. E tanfolyamokon 
résztvehetnek : elektromotor tulajdonosok, 
elektromotor kezelők, központi elektromos 
telepek művezetői, gépészei és szakmunkásai, 
erős áramú elektromos szereplők, műszeré
szek, géplakatosok és rokonszakmáju iparo
sok. Ezen tanfolyam 6 napon d. e. három 
órai előadással és d. u. négy órai gyakor
lattal tartatik. A tanfolyamot rendesen láto
gatott hallgatók a tanfolyam befejezése után 
látogatási bizonyitványt kapnak. A tanfo
lyamokra jelentkezni lehet naponként a hi
vatalos órák alatt (d. e. 9— 1-ig, d. u. 3—7 
óráig, vasárnap d. e. 9—12 óráig VIII. József- 
körut 6., I. 2.) Vidékiek az okmányok be
küldése mellett Írásban és jelentkezhetnek.
A bejelentésben feltüntetendő : a név, fog
lalkozás. lakóhely és az, hogy melyik tanfo
lyamon kiván résztvenni. Tandij nincs, bei- 
ratási dij 2 kor.

A kamara közli az érdekeltekkel, hogy 
Sonnenfeld Károly, a m. kir. Kereskedelmi 
Muzeum levelezője Berlin (Krausnick-Strasse 
12). oly közvetítési irodát tart fenn, a mely 
mindennemű exportképes magyar cikk érté
kesítésével foglalkozik s a kivitelre vonat
kozólag, bármilyen felvilágosítással díjtalanul 
szolgál az érdeklődőknek.

— Korán elfüstölt szűz dohány. Bod
nár J á n o s ujfehértói lakosnak dohány pajtája 
kigyuladt s a benne felfözött dohánytermés 
martalékává vált a pusztító lángoknak.

— Egy fővárosi kulturintézméDy. Ez 
év májusában egy uj kulturközóppontíal sza
porodott a nemzeti művelődés ügye. Egy 
magyar muharát Ernst Lajos megnyitotta a 
saját budapesti palotájában, a Nagymező-u.
8. szám alatt tizennégy teremben elhelyezett 
magyar kulturhistona gyűjteményét, mely 
maga is páratlan látványosság, amellett, hogy 
a szemlélő tanulságokban kifogyhatatlan anya
got talál. Elénk tárni itt a magyar kultúrtör
ténet sok emléke, a magyar történet sok 
hires nevezetes jelenete a legkiválóbb ma
gyar festők alkotásaiban. A tizennégy te
remben — történeti sorrendben — sorakozik

í az irodalmi, művészeti, történeti, szinészati 
j és zenei emlékek gazdag sora, páratlan iz- 
| léssel berendezett, Falus E ek tervei alapján 
I kifestett termek csodaszép milieujában. E 
j történeti gyűjteményben van néhány olyau 
j világraszóló alkotás is, mely díszé:e válna 
j bármelyik európai múzeumnak. Csak Székely 
| Bertalan önarcképére, Munkácsy, Benczúr,
! Madarász, Than, Lietzenmayer, Loíz képeire 
i hivatkozunk. Ks a Petőfi /eremre és a festők 

önarckópgyüjtemónyére. É- mégis — e kul- 
tusintézmenynek ez csak az egyik óidala. A 
másik az. hogy hozzákapcsolódnak páratlan 
szépségű kiállítási helyiségek, melyekben a 
legnagyobb művészek alkotásai gyönyörűen 
érvényesülhetnek. Az egész közönség elra
gadtatása fogadta a Szinyei-kiálütást május
ban. Egészen volt Kernstocknak a nagy 
üvegablakokra alkalmazott üvegfestmény ki
állítása. Most pedig két világraszóló művész 
a spanyol Zuloaga festményei és az angol 
Brangwyn rézkarcai láthatók a termekben. 
Amilyen a kezdet, olyan lesz a folytatás ! 
Az Ernst-muzeum prograramja megjelen. A 
Fényes, Vadász Miklós. Ferenczy. Ligeti, 
Pascin és Hermann gyűjteményes kiállítá
sait, egy előkelő művészcsoport bemutatko
zását ós végül ismeretlen magyar biedermajer 
festők, felfedezendő képeit Ígéri. Ezt Dr. Lá
zár Béla, Paál László és Szinyei Merso Pál 
életrajzírója rendezi ós igy valami érdekesre 
és művészire lehetünk elkészülve. Az Ernst- 
muzeummal nagyon sokat nyert a főváros, kö
zéppontja lesz a legnagyobb művészi kultú
rának ós a képzőművészet a magyar történet 
terén kétségkívül a főváros legnagyobb ós 
legnevezetesebb látványossága. Különösen 
most Zuloaga remekművei szenzáciozmus 
érdeküek.

— Európát elpusztítja a földrengés.
Az egész világsajtót megjárta az alábbi tu
dósítás : Európában az utólsó időben olyan 
sürü egymásutánban ismétlődnek meg a föld
rengések, hogy ezzel bizonjrára 'igazoltnak 
fogja látni a maga véleményét az a jeles 
amerikai szeizmológus, aki szerint Európa 
hatvan óv múlva végképpen elpusztul. A je
les tudós, — dr. Nobles Albert — aki Phila
delphiában földrengéstani tanít, állítását igy 
okolja meg: „A természeti erők már hótszáz 
év óta készítenek elő egy gigantikus kataszt
rófát ós minden jel arra mutat, hogy legif
jabb nemzedékünk tanúja l9sz a szörnyű vál
tozásnak. Az ó-világ földváza köröskörül 
óriási földalatti galériákkal van aláaknázva. 
E galériák vulkanikus feszitó-ereje úgyszól
ván óráról órára növekszik és amidőn eljő 
az a nap, hogy az örökös támadásoknak ki
tett kéreg nem bírja többet az ostromot, a 
fóidváz összeomlik, s a romokat elfogja bo
rítani a viz.“ Nobies professzornak más érvei 
is vannak, amelyek félelmetes teóriáját tá

mogatják. Ilyen érv például az európai kiván
dorlás ténye. Szerinte nevetséges dolog az 
európai kivándorlás okait a gazdasági viszo
nyokban keresni. Az ok a közeli pusztulás 
előórzete. Ezért vándorolnak az emberek 
százezrei Amerikába, úgy, mint ahogy a fecs
kék Afrikába költöznek, anélkül, hogy tud
nák, hogy szeptembert december követi. S a 
kivándorlás azért Itáliából a legnagyobb, mert 
az Ap3uninek-fé]szigetét fenyegeti elsősorban 
a végpusztulás. De még ez sem minden. A 
szeizmikus mozgalmak a Golf-áramlatot el
fogják téríteni eddigi irányából. A Golf-árarn- 
laiot csak Amerika számára fogja meghagyni 
áldásos működését. Európára azonban egy 
jeges-áramlat fog szakadni az északi pólusról. 
A tengeralatti áramlások fölcserólődóse aztán 
még azt is tönkreteszi szegény Európában, 
amit a tűz ós viz meghagyott. Egy jégvi
lággá fog merevedni minden; tenyészetet, 
életet meg fog ölni a tartós hideg. Európa 
elpusztul. Eddig tart a tudós feltevése. Nem 
kell nagyon kétségbeesnünk, mert az a sze
rencsénk, hogy ez a feltevés egy * amerikai* 
tudós agyábau szülemlett meg.

— Rabló-riadalom Venesellőn. E hót
elején, mikor buj-balsai kisvonat reggel 6 kor 
megérkezett Vencsellöre, az állomási elöljáró 

j nem jelentkezett szolgálattételre, s nem adott 
! jelzést a vonat továbbinduiására. A kalauz 
| leszállóit ós az állomás épületében nem ta- 
i Iáira az elöljárót. A lakás zárva, a íeiefou 
| vezeték pedig megrongálva volt. A lakás fei- 
• törése után saját ágyában feküdt megkötözve 
| az állomási elöljáró, aki azt mondta hogy 
! rablók jártak nála, s őt összekötöztek a 
! pénztárt kirabolták. A kalauz csendőrök után 
i küldött, ki megjelenve a helyszínén, bonsia- 
| tálták hogy az egész csak egy mese, az elői- 
, járó maga kötözte meg magát, és a pénzt 
| meg is találták a krumpli közt. A kisvasút az 
i alkalmazottat büntetés kirovása nélkül bo- 
; csáj*otta el, de a csendörség jelentést tett 
| az esetről a kir. ügyészségnek.

— Az iskolák a gyermekszanatóri- 
: miiért. A magyar gyermekvédelemnek or- 
i szágosan fontos ügyét szolgálja a gróf Zichy

János vallás és közoktatásügyi miniszter kor
mányzata alatt álló Zsófia Gyermekszanató- 
r:um Egyesület, amely a Balatonalmádi-i 
Zsófia Gyermekszanatóriumban a szenvedő, 
szegény iskolaköteles kisdedek ápolását any- 
nyi áldozatkészséggel végzi, — De az első 
magyar gyermekszanatórium csak elenyésző 
kis töredékét képes az ápolásra szorulóknak 
befogadni, miért is gróf Zichy János közok
tatásügyi miniszter már rendelkezett az al- 
mádii intézet kellő kibővítése iránt s egy 
újabb pavillon felépítése a jövő szezonra 
eszközöltetni is fog, azonkívül a budai köz
ponti gyűjtő gyermekkórház mielőbbi meg
építését is megkezdette a Rózsadomb egy 
szép fekvésű nagy telkén. E?en magasztos 
feladatok érdekében fordul most a gyermek- 
szanatórium kormányzósága segítségért a 
nemzet mindig hü és önzetlen munkásaihoz : 
a nemzet oktatóihoz. A vallás ós közoktatás- 
ügyi miniszter ugyanis, minthogy a gyer
mekek egészségügyének felkarolása olyan 
feladat, amelynek megoldására az államnak 
s a társadalomnak karöltve kell fáradoznia s 
minthogy a szegénysorsu beteg gyermekek 
felsegitósónek ügye a tanulóifjúság lelküle- 
téhez is közelebb áll, engedélyt adott arra, 
hogy a tanulóifjúság a gyermekszanatórium 
érdekében gyűjtést eszközölhessen. Ezúton is 
azzal a kérelemmel fordul a Gyermekszana
tórium kormányzósága a közönséghez ós fő
leg a tanulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel 
a második gyermekszanatórium lótesitósóhez 
is hozzájáruljanak. A gyűjtött összeg feltün-
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tetősére szolgáié iveket a tanintézetek tanárai 
és tanítóitól lehet átvenni és ugyancsak az 
iskolákhoz kell a begyűjtött összeget átszol
gáltatni. Minden fillér, mellyel a gyermek- 
szanatóriumut szolgá'ja, örömet és áldást fog 
fakasztani, mert nincs a világon irgalmasság 
szebb és meghatóbb, mint amely a szegény 
beteg gyermekek ágya fölé hajlik ! Felkér
jük tehát a tauutóifjuságot, hogy a legmele
gebb érdeklődéssel támogassák a Gyermek- 
szanatórium vezetőinek törekvését, hogy a 
gyermekszanatoriutni gyűjtés minél jelentó- 
kenvebb legven, hogy a magyar gyermek- 
védelem legújabb vára a Zsófia Központi 
Gyermekkórház is megépülhessen.

Szerkesztői üzenetek.
l í .  M. l í e l j b e n .  A bekü ldö tt c ik k e t n?m közöl

hetjük , m ert mi a jó  izlás h .tá ra it át nem  hág ju k .
B. A k érdezett ügyben igaz, hogy lapunk  egyik 

m unkatársáró l volt szó, azonban az a  tám adás a ko 
molyság lá tsza tával nem bírt. Nem volt egyéb ille ték te len  
nagyképűsködésnél s annak  a hang ja  o lyan érzést k e l
te t t  fel m indenkiben, m int am ikor a  m alac rág ja  a k ö 
szörű követ.

X . I s tv á n .  Az e ljárás az, hogy a  hankiegészitő  
parancsnoksághoz keli 1 koronás bélyeggel e llá to tt k é r
vényt benyú jtan i katonal.ünyv  k iá llítása  irán t s az íil 
jelentkezni.

P .  E lhisszük, egy fecske nem  csinál n y ara t, de 
az ön verse valóságos fecskefészek, a  hideg időre való 
tek in te tte l — h á th a  hoznak egy kis napot — kibocsájtjuk  :

Ku Mith Lajos kalap jára  rászáilo tt egy fecske
E lveszte tt h ;zatiságat 8 ra jta  kereste .
Beszélj Kossuth apánk, sz‘ te  is voltéi fecske . . .
Igaz , hogy te  éveken  á t, mi m ind’g csak este.

r\M1 SSr* ' •/ p  y  
A  V U

jf sti uraonyai
rozsát, fehéret ós sár
gát mindenkor a legma
gasabb napi árén meg
vesszük. Mintázott ár
ajánlatot kar

lo—‘3—3

ie rm ényk iv i- 
te li czég.

Budapest, Lóuyai-u. 9.

K o v á c s  G y ű l  a
mübutorgyáros 
D E J I RE CZ EN,  
bútorcsarnokát IIu- 
nyadi-u. 17. sz. alól

a Csapó- és Piac-utca sarokra
(Takarók és Hitel- 
intézet Részvény- 
társaság első eme- 

1 6 - 5 2 - 2 7  Jetére) helyezte át.

Nyíregyháza legna
gyobb választékú bútoráruháza

Alapítva 1903. —  Pazonyi-utcza 10.

Üzletemet kibővítése alkalmával teljesen újonnan a legdivatosabb kivitelű 
bútorokkal berendeztem a fővárosi minta szerint. Állandóan raktáron tar
tok fényezett kőris, cseresznye, jávor, paliszánder, mahagóni és más külön
féle anyagokból készült részben saját kószitményü háló, ebédlő, úri és női 
szalon berendezéseket, vas, félréz és egész réz háló- és vendégszoba be
rendezéseket, úgyszintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bntorokat (tömör 
fából is) stb. stb. itt tel nem sorolható, de raktáron levő különféle bútoro
kat is u tő lé rh e ie tle n  o lc s ó  á rb a n  á ru s íto k .

\ Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva. Tisztelettel:
Ruktnron állandóan 200 különféle lak
berendezés található. GLÜCK JENŐ.
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a legjobb cipőkrém  az egész világon!

Az eddigi világhírű wiksnek 
vitriolnélküli gyártása.

S T . F E R N O L E N D T , W IE N  I I I .
cs. és kir. udvari szállító. — 80 éves gyári fenállás.

21— 52*—26

m WW  «* 4<. W l
'Vffjsp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  O  0 Q Ö O 0 C 0 S O 0 0 0 0 0 3 O  3

•••' -,;'A '

Szenved Ön ? Bántja a kösz vény ?
o

Fáj a Q
teje, vagy a foga? Vannak-e fájdalmai a Ö  
karokban, vagy a lábszárakban? Fáj-e a ^  
dereka, v gy a háta ? — Akkor próbálja Q  

meg a világhírű
o

Oroszlán menthet!-*
sósborszeszt rj

a háziszerek királyát, mely erősebb és ha-

o
o
o

o
tásosabb, mint bármely más sósborszesz- ! 2  
készítmény. Egy eredeti üveg ára csak : q  
4 4  f il lé r . Nagy üveg 1 J 0  kor., óriási Q  
üveg 2-20 koronába kerüi minden gyógy- f i  
szertárban vagy üzletben. — Főelárusitás • f i

' f i
o
Q  
O

Nagy Kálmán gyógyszertárában Nyíregyházán.
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|j •  Ma már mindenki Hídja, hogy legjobb az •

’ |  Erényi S. „Rádium" Sósborszesz fMinden jó gaztíasszony 
SS próbálja meg a 88

H O F F M A N N - f é i e
*£  pörkölt kávét.

éle §  *
^  e  •

27— ?—28

mert a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb háziszer. — Törvényesen védve.—
Őre az egészségnek, fertőtlenít, erősít és edzi az izmokat, fájdalom- 
csillapító. Páratlan mint szájvíz és bőrápolószer, egy pár csépi* a mosdó- 9  
és fürdővízbe Öntve, kitűnő hatású. Ne hiányozzon egy háztartásból sem. ^

w  9
$ $  Kapható mindenütt 44  fillér, 1 korona 10 fillér és 2 korona 20 filléres üvegekben. £

|  Erényi Sándor-féle R Á D I U M  |  
I  sósborszesz vállalat. I

Telefon 273. N y i r O g v l l á Z H  Egyház-u 10.
2 5 - ? - 2 3 m

m
&

| S ző lő s g a zd á k  j J
| és szoioteiepitok figyelmei |  ^  egV8zer meqpróbálja sohasem hasznai mást! |
|  AKI szőlőjét u.jra akarja telepi- j q  c

i  p i t e n i>
|  AKI szölöoltváuyt akar ren- j 
f delni, I
I AKI gyümölcsfát, rózsafát óhajt (

I . ültetni j
! S Í S l í ^ f f l i l T í l f f t  I Villanyvilágitási berendezéseket, elvállal olcsón és teljes jótállás mellett
| ™ ^ S S S S  V “  j vH'anyvHágitási felszereléseket, H E R S K O V I T S  G Y U L A
i ür. «ecse DAniel-utca 39. szám. j valamint magántelefon és elektrotechnikai vállalata
|  .,9 1 T 15— 1 7 - 1 7

villanycsengőbevezetéseket Nyíregyháza, — Széchenyi-tér.
Mérnöki látogatás és költségvetés díjtalan. Csillárok és égötestek raktáron,
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Tiszta agyagból készült szép és jó

cserép, fali tégla
és legszebb

« nyersfalazati tégla
Ti és Gyári KÉMÉNY-TÉGLÁK

csak a 17-52-27

<K Karczagi
íj Agyagiparnál, * §
T Kurezagon szerezhető be, hol T y^ 
2  egyes waggonrakoniáuyok is iT y f  
^ megrendelhetők. í J  y f
)P P P B B P R =IB f l P P B P n W  X

7X  r ü  A \ w  v x  w? v x  v x  Y?i y x  7/7nt y y  y y  ^  y x

Jóforgalmu szolid jjjj

fűszer és csemege üzletet §
keresek megvételre, vagy  
megfelelő üzlethelyiséget, 
csak lakással, esetleg ház
zal. — Cim a kiadóban.
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Botor!
a legegyszerűbbtől a legválasztékosabb íz
lésűig mindenféle fából. Kész meny asszonyi 
berendezések, valamint külön szobák, vágy- 
egyes darabok szolid ár és pontos kiszol
gálás mellett a legmegbizhatóhban kaphatók
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XX

Lefkovits Zsigmond
butorraktárában

Nyíregyházán, Kossuth Lajos-tér
(törvényszéki palota mellett.)

X
X
X

X X X X X X X X X X X X X X X  X  x  x x x x x x x x x x x x x x x x x
Nyomatott Borbély Sámuel könyvnyomdájában Nyíregyházán
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