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Múlt heti vezéreilíküakre vonatkozó- j 
lag. melyben minden takargatás nélkül a I 
maga meztelenségében foglalkoztunk köz- | 
igazgatásunk bajaival, hiányaival és felhív- i 
tűk',városunk képviselőjét, nagyságos Meskó j 
László urat, — mint ki arra nemcsak 
első sorban hivatva van, de képviselői 
mivoltánál, társadalmi állásánál és adott 
Ígéreténél fogva kötelezve is. — bogy ve
gye kezébe a haladás zászlaját, szervezzen 1 

egy minden tekintetben csak a tiszta Köz
érdeket szem előtt tartó ellenőrző csopor
tot mely a közgyűléseken és minden al
kalommal, hol erre tér adatik, teljes 
tárgyilagossággal, a város, a közérdeké
nek szentsége által vezettetve tegye szóvá, 
világítsa meg. tárja fel minden személyi 
érdekekre való tekintet nélkül a város 
vezetésében, a közigazgatásban mutatkozó 
mulasztásokat, hibákat; mely irányt szab
jon a tisztviselők működésének és egy uj, 
egészséges közéletnek az alapvezetője le
gyen. — Ez volt cikkünknek tendenciája 
és az is, hogy a közönséget, városunk 
polgárságát leiébresszük lethargikus nem- 
bánomságából és felkeltsük benne az ér
deklődést a köz. a saját ügyei iránt. — 
Ezen cikkünkre vonatkozólag vettük az
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alábbi levelet, melyet minden kommentár | 
nélkül szószerint leadunk:

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő s é g !

Kutonnak „Ne csak nézzünk — ias- ! 
sunk is !u c. Meskó képviselő úrhoz intézett 
cikkét figyelemmel olvastam és mondhatom : j 
amily jól esett látnom, hogy az eddig 
nálunk már megszokott dicshimnuszok, 
föltétien elismerések helyett, melylyel a 
városi magisztrátus működését ruházták 
fel bizonyos körök, (nem érdek nélkül!) 
az őszinte bírálat, az elfogulatlan tárgyi
lagosság szava hangzik el végre ; ép oly j 
szánalmasan néztem végig városomon, mely- j 
nek születésem óta 42 éve vagyok lakosa, j 
hogy eddig nem akadt ember, ki a város ; 
szennyesét egy kis tisztogatás alá vette j 
volna és ha a „Szabolcs" — dicséretre 
méltó buzgalommal és kitartással felszínen 
nem tartja a közügyeket, ugv azok a lég- í 
közönségesebb elposványosodásba veszné- j 
nek. — Sajnálatos körülmény, hogy ide
genből kell jönni egy hírlapírónak, kit j 
városunk csak annyiból érdekelhet, hogy 
egy időre itt tartózkodik körünkben és 
egyedül csak ö legyen az. ;F i a mi ügyeink- j 
ben, a varos ügyeiben teiemeli bíráló ; 
szavát! Hol marad a polgárság? Hol a 
képviselőtestület?! Hol azok a „vezérein- ; 
berek!" kik mindenütt fennen és mellüket !

K ia d ó h iv a ta l: lsko la -u teza  3.l
| Lapunk  a bel-  és  külföld minden nagyobb v áro sáb an  képviselve van

! verdesve hangoztatják, hogy a közérdek 
j szent, a közérdek az első, a közért min- 
| delit stb. slb. Vagy ők talán nem látják, 
í ók, a bennszülöttek, ők. az adófizetők, ők,
I a városatyák azt, amit egy alig pár hó

napja itt tartózkodó újságíró lát, hogy a 
| városi közigazgatás holtpontra jutott?! 

Valahol megakadt egv rugó, valahol meg
bénult valami. A gépezet csak kelletlenül 
mozog, csak épen hogy él. Ebbe a nagy 
testbe beleütött a menkü. Vagy ha ez na
gyon rusztikusnak tetszik, mondjuk : hűdé- 
ses le tt!

Tudja-e nyíregyházi közönség a mi 
j közigazgatásunk, városvezetésünk baját,
| nem-e? ezt kideríteni nagyon bajos. Moz- 
j dulatlan ’;észvétlensége azt rejtegeti, hogy 
j nem igen tudja. Olykor kitörő türelmet

lensége viszont azt mutatja, mintha sejtene 
valamit. De csak valamit! A maga teljes 

| végzetességében nem ismerheti. Mert ha 
j tudná, hogy ebben a mi közigazgatásunk

ban annyit érő élet sincs, mint valamely 
! panoptikumnak rugóra lélekző viasz-kirá

lyában, akkor nem sajnálná az injectiót 
a nagybetegtől.

A „Szabolcs" megteszi a kötelességét. 
Nem csak a. magáét, de elvégzi a közön- 
ségét is. Figyel ellenőriz és kritizál. A kö- 

i zönség a lapkritikával bajlódik, nem az- 
! zal, ami a kritika mögött van. Néha egy kis

T Á R C A .

Vízió.
Rémes éj. Szörnyű árnyak 
Mellettem búsan 
Keringve járnak.

Futok. Száguld a lelkem 
Lopva, remegve 
Kínokkal telten.

Végem van. Már utóiért . . . . 
Sorsom, az ádáz 
Kór éltet és vért.

Miért állsz az utamba 
Démoni asszony 
Lopva, suhanva?
Szárnyszegve vergődök, lásd 
Érted epedve 
Nyögve a varázst.
Ki egykor nagy merészen 
Reméltem győzni 
Harcon és vészen.

Ki voltam egykor oly dús 
Reményben, vagyok 
Most béna koldus.
Megloptál, távozz innen!
Mi az enyém volt,
Tied már minden.
Oldj lel. Menj ki szivemből!
Ez a kin engem 
Csakhamar megöl.
Maradj . . . .  éji kisértet.
Ha elhagysz, úgy is 
Meghalok érted.
Gyilkos vágyam elragad 
Egö ajkamhoz 
Nyomni ajakad.
Nélküled rongy az élet.
Veled felejtem 
A mindenséget.

Silbak

Páris és a művészet.
— Párisi levél. —

A görögök fénykora letüntével, a ró
maiak vették át a vezető szerepet a művé
szet minden ágában. Később a katholikus

I egyház megalapítása után is megtartották 
magoknak, — Itt fejlődött ki legjobban az 

| iskola rendszer. Ugyanis a mesterek igye- 
j keztek a saját tehnikájokat s egyóniségöket 
’ teljes mértékben át plántálni növendékeikbe 
j oly annyira, hogy az utódok meg se tudják 
j különböztetni egyes iskolák munkáit, hogy 
j a mesteré-e, vagy a tanítványé. — így volt 

Michel Angelo olasz, Ilolbein német. Velas- 
| quer spanyol s Dávid francia nagy meste- 
! reknól.

Majd a németek vették át a vezető 
szerepet. Előbb Düsseldorf s később München 
volt a székhelye a művészet fejlesztésének. 
Már a németeknél egyónisógök folytán von
tatott s bizonyos szabályszerűség lopódzott 
be az iskoláikba, s nem a természet volt 
előttök a szent, de egy sablonos rendszer, 
mit át plántáltak a fiatal nemzedékbe is. így 
látó képességük, érzókök s felfogások se 
fejlődhetett olyan irányba, hogy az alkotá
saiknál s egyéb munkáiknál a hűséget csak 
megközelítőleg is vissza adhatták volna. — 

! Például egy portraitnál fő a hűség, nem 
i pedig, hogy betanult s általuk ideális szemet, 

szájat s orrt fessenek. Vagy hogy lehetetlen 
barna szószos tónusokkal és megfelelő vakitó 
fényekkel dolgozzanak, mert ez az előírás. 
Azután a nagyobb alkotásoknál minden arc

Hivatkozással múlt év szeptember havában szétküldött körleveleinkre, értesítjük a nagy
érdemű közönséget — minden félreértés kikerülése végett, — hogy saját műhelyeinkben 
készült L. M. B. védjegygyei ellátott női-, férfi- és gyermekcipőink Nyíregyházán kizárólag 
C l i d a i -  tbü"sá " v  úri cipő és divatáru üzletében kaphatók.

Kiváló tisztelettel
Lichtman Miksa és Testvére Budapest.I Teletonszám: 114'

Lapunk egyes számonként Kiss T. Emma dohánytözsdéjében és Hirscliler Mórnál kapható. Mai számunk S oldalra terjed.
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actióra is serkenti magát, de akkor se az 
igazira. A „Szabolcs" mellé áll és dicséri 
szókimondása miatt, holott nem az a fon
tos, hogy dicsérje a kritikát és Kútonnal 
azonosítsa magát, hanem az. hogy állást 
foglaljon azok ellenében, akik a kritikát 
p r o v o k á ltá k !  Bizonyára ez a „Szabolcs"- 
nak is a célja!

És ép az az öreg hiba. hogy a kö
zönség ezt nem akarja tenni. Tudvást j 
tudja, hogy a baj orvosolható, de még ; 
sem orvosolja, mert az a kéz. vagy láb. ! 
melyet amputálni kellene, az ő testéből j 
nőtt ki! És ha a beteg testrész mégis ! 
csak kiromlott valahogy, akkor a mankót | 
megint csak rokonfából faragja ki. Min- • 
denki tudja, csöppet sem titok, hogy nem ' 
csupán az a mi bajunk, hogy a rendszer ! 
rossz, de az is és talán főleg az. hogy j 
a tisztviselő testület nem egészen meg- j 
felelő! De vájjon akarta-e a közönség j 
csak egyszer is uj és megfelelő erőkkel ; 
fölfrissiteni a tisztviselői kart?! Ha egy 
állás megüresedett, vájjon a kvalifikáció
nál) s törvény szigorú rendelkezését nem 
enyhít ette-e sokszor az atgafiság vértörvé
nyével?! A rokonsági fokozat nem dön
tőbb mértéke-e a hivatalos rátermettség
nek, mint az okmányokkal dokumentált 
képesítettség?! Tegyük fel, hogy a város 
polgármestert akarna választani. Tessék 
őszintén felelni: van-e a városi tisztviselők 
között csak egy is, akit a közbizalom 
korteskedések és egyéb mesterkedések 
nélkül méltónak találna érre a felelősség- 
teljes állásra?! Nohát, én azt mondom, 
a városnak egyetlenegy fötisztviselője se 
számiihatna a közbizalomnak természetes 
és spontán megnyilatkozására! Ha a kö
zönséget egyenként szavaztatnánk meg és 
mindenki lelkiismerete szerint szavazna, 
akkor nem igen kerülne ki polgármester 
ezen urak közül. Csakhogy a közönség 
hosszas megdolgozás után szokott válasz
tani és akkor sem a lelke, hanem a kor
tesek szája ize szerint. Es ha a választó i 
egészen bizonyos is benne, hogy a be- ! 
töltendő állásra más kvalitású ember kel- : 
lene, mint az. akire a voksait leadja, !

akkor is csak erre adja a szavazatát, ha 
a jelölt helybeli és főleg, ha nagy itt a 
rokonsága!

Ez dönt. semmi más! Hogy való-e 
egyáltalán állásba, azt kutatni nem illik. 
Hogy esetleg az egyik állásából fegyel- 
mileg lett elmozdítva, azért még meg le
het választani egy másik állásba Mert hát 
van neki rokonsága, komája, drusszaja és 
ez elég! A többi mellékes! A sógorság 
letörüli már a múltak, vagy akár a kö
zelmúlt bűneit, a komaság megadja a 
kvalifikációt!

Mert hiába tudjuk, hogy uj vérrel 
kellene fölfrissiteni a közigazgatás elrne- 
szesedett szervezetét, ahoz, hogy idege
neket ültessünk hivatalainkba, ahoz nem 
vagyunk eléggé demokraták.

Hiszen érthető, hogy elöljáróit a maga 
véréből választja a város. Nem is abban 
van a hiba, hogy első sorban ezek között 
keresi az alkalmatos embereket. Csakhogy 
a lokális elfogultságot nem szabad törvény
képen tisztelni és nem szabad érvényre 
juttatni akkor is. ha veszedelmes károk 
származnának belőle.

Nehogy félreértsenek, kijelentem, 
hogy személyekre irányuló tendentia nél
kül irom e sorokat. A közigazgatási bajok 
tüneteit látom, e tünetek okát kerestem, 
semmi mást. Nem tényleges, vagy kívá
natosnak veit változások adták meg e so
roknak az aktualitását. — E kritika nem 
személyhez tapad, hanem a rendszerhez. 
A rendszert hibáztatom, bárha tudom, 
hogy sok idő múlik el addig, mig e kor
hadt rendszer helyett újat épit a jobb 
meggyőződésre jutott közvélemény!

Énnek a megteremtését célozzák azok 
a helyes, alapos, avatott toll által megirt 
objektív cikkek, melyek' a „Szabolcs" ha
sábjain — különösen az utóbbi időben — 
napvilágot látnak, ép ezért üdvözlöm szí
vesen a „Szabolcs" szerkesztőségét és 
kívánok a cikkek Írójának. Kúton urnák 
továbbra is olyan nemes ügybuzgalmat, 
lelkes kitartást, amilyent nála eddig ta- 
pasztáit Nyíregyháza közönsége. Haladjon 
tovább is ezen az utón és meg lehet győ-

egyformaságával tűnnek fel. S ezt nevezik 
aeadémikus methódnak (rendszernek).

A múlt század második felében a mű
vészet hegemóniáját a könnyű vérű francia 
Párissal magához ragadta, mivel a modern 
eszmék legerősebb úttörői ők voltak. Ott élte 
le életének legnagyobb részét a magyar 
világhirü Munkácsy is, ki ott alkotta világra j 
szóló munkáit. De Zichy Mihály is több éven i 
▼olt lakója Párisnak, ki az utolsó évtizedei
ben rajongással szemlélte a modern irány 
fejlődését. Meg is irta naplójában, hogy „ha 
újra kezdhetném pálcámat, élet célul az in- 
pressionizmus tökéletesítését tűzném ki.“

Páris magában foglalja a művészetek 
ágainak legtökéletesebb képviselőit. De az 
iskolái js a legmagasabb fokon áll. Az Aca- 
demie Boaux-Arts kizárólagosan francia állam
polgárok részére, hol a kezdők a tehnikai 
nehézségeken s a szükséges tág körű elmé
leti tudást megszerzik. De ők is, mint minden 
más nemzetiségű fiatal mester az Academie 
Juliánban Jan Paul Laurens világhirü nagy 
mester korrektúrájára sóvárognak. Ahol a 
világ minden részéből a verseny hónapokra 
össze gyűlnek. Ott az öt világrészből 150—

2 0 0  fiatal s idősebb mester veszi fel a küzdel
met történelmi, bibliai s miíhológiai eszmék 
alkotásában, portrait és akt studirozásában.

Itt az Academie Juliánban, Bodó Zoltán, 
Szaboicsvármegye szülöttje, mint a modern 
eszméknek egyik magyar képviselője, egy 
esztendőt töltött. Ezen idő alatt részt vett az 
összes versenyeken és fokról-fokra haladva 
az elsők közé emelkedett.

E szép sikert elérni, nem könnyű fel
adat. — Ugyanis Szabolcsinegyének említett 
szülöttje olyan collegák között halad előre, 
akik időre nézve 10—15 évvel korosabbak 
nálánál s többen egyes államnak aranyérem 
tulajdonosai.

Kitetszik mindebből, hogy művészünk 
olyan positiót teremtett magának, mely a 
következő, fokozottabb sikerekre jogosít. 
Innen van, hogy a művészet mestereinek 
ragaszkodását, a világsajtó érdeklődését és 
a müveit közönség becsülósót érdemelte ki. 
A tehetség, hivatottság s az elért szép sike
rek méltó jutalma ez, melynek jelzése elöl 
Szabolcsmegye sajtója sem térhet ki.

Igen, Bodó Zoltánnál nemcsak megnyi-

ződve, hogy maga mellett fogja találni 
mindenkora közvéleményt és közszimpathia 
fogja honorálni tevékenységét!

E gy k ép v ise lő testü le ti tag.

A szülők gondja.
Közeledik a szeptember, vele együtt 

közeledik az uj tanév eleje is, mely nem kis 
gondot ad a szülőknek. Ilyenkor kell me»- 
állapitani, és végleg határozni affelett 
hogy a fiú, vagy leány melyik iskolába 

í menjen. — Ilyenkor aggódnak a szülők,
1 hogy miből íog kitelni a jelentékeny tanit- 

tatási költség. Szóval szeptemberig sok em
bernek fő és fáj a feje gyermekének jövője 
és a jövő biztosításával járó költségek miatt.

Alig van ember, aki megelégednék a 
maga foglalkozásával, annak javadalmazásá
val. Innen van, hogy a gazda mesterembert, 
vagy urat, tehetős hivatalnokot akar fiából 
neveltetni. Alig van ember, aki a maga fog- 

j laikozásában hagyná gyermekét. Eegtetszö- 
| sebb ma jó fizetéses állásról álmodozni, amit 
| a szülök gyermekeik iskoláztatása által vél- 
! nek legbiztosabban elérni.

Az iskolák száma folyton szaporodik,
! mindamellett azt tapasztaljuk, hogy nincs elég 
I iskolánk, sok gyermek kimarad a beiratásnál.
| Mindez onnan van, mert mindenki alispánt,
; főispánt vagy minisztert szeretne fiából ne

veltetni.
A mai haladókor, a törvénykezés, a 

i közigazgatás több és több hivatalok felállitá- 
j sát követeli, de annyi hivatal két országban 
' sincs, amennyit elfoglalni a magyarországi 
j tanult és féltanult emberek képesek volnának.
| Sok tanult és tudákos ember marad állás és 

kenyér nélkül, de azért az iskolák tömve 
j  vannak, hogy a nadrágos szociálisták a ki- 
i került iskolázott emberek által szaporodjanak.

Vétkezik azon szüle, aki eszes, szorgal
mas gyermekét nem iskoláztatja; de vétkezik 

i azon hiú szüle is, aki mindenáron tanult em- 
bért akar tudatlan, hanyag fiából neveltetni. 
A szorgalmas, eszes gyermek még akkor is 
haladhat, ha szülei szegények, mert az i'kó
láknál tett alapítványok, különféle kedvez-

| latkozott, de szép sikerre is vezetett azon 
! tehetség, mely dicsőséggel szokott járni. Ezt 
' elismerték, elismeréssel jutalmazták azok, 

akik müveit szaktudással, müórtelemmel bí
rálták és bírálják.!

De ne eme sorokban kifejtett valóság, 
hanem maguk a remek kivitelű müvek iga- 

j zolhatják azt, hogy művészünk előtt a hírnév 
: azon pályája áll nyitva, melynek dicsőségó- 
| bői hazánknak, Szabolcsmegvének is kijut. 
; Ugyanis művészük a szép Nyíregyházán idő

zik, hogy fiúi kegyeletes kötelességet telje
sítsen, hogy a törekvés fáradalmai között 
pihenést találjon. — Ez azon idő, amikor az 
érdeklődök beláthatják, hogy szépnél szebb 
müvei teljes elismerésre méltók.

Maga ellen vétene a megye és Nyíregy
háza város közönsége, ha fel nem használná 
a kínálkozó alkalmat arra, hogy meggyöződ- 

i jék, hogy igenis Bodó Zoltán festőművész 
j egyike azon jeleseknek, akire minden magyar, 
j különösen pedig szülő megyéje büszke lehet.

Párisi-
*

nagy választékban kaphatók
Kohn Ignátz

női-, férfi divat és rövidáru üzletében, (Városház palota).
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*

n i é n y e k  lehetővé teszik a szorgalmas, szegény 
fiuk iskoláztatását. Azon szülők a legszeren
csétlenebbek, akik az eltitkolt szogénysóg 
mellett talán kölcsönből vétetik fel és tanít
tatják fiaikat, amig taníttatni bírják, vagy 
ameddig a hanyag suhanc rá nem un az is
kolába való járásra.

Ha elfogy a vagyon, vagy megugrik a 
tanuló, pár osztályról szóló bizonyitványnyal 
megindul a hivatalért való hajsza. Ma már 
sok állás oklevélhez, vagy bizonyos számú 
osztály elvégzéséhez van kötve. Azon embe
rek, akik alig végeztek algimnáziumot, nehe
zen boldogulnak, legfölebb napdijasok lehet
nek, amiből megélni lehetetlen. Sok, igen sok 
olyan példa áll előttünk, amelyekből tanul
hatnának azon szülök, akik mindenáron tanít
t a t  akarják fiaikat és nem gondolnak arra, 
hosy pénzért oklevelet szerezni, átrimánko- 
dás által osztályokat végezni ma már szinte 
lehetetlen.

Ezt meggondolni most van ideje, mikor 
a családi tanács, a szülei hiúság, a nemes
levélre való hivatkozás mindenáron arra sar
kába a legtöbb szülőt, hogy ész és szorgalom 
nélkül iskolába adja ekeszarvához, vagy 
kaptafához való tudatlan gyermekét.

Megtörténik, hogy az iskolában az uras
kodást elsajátított, de üres fejű diák hazatér 
a 7  szilvafa árnyékában pihenni, vagy a 
nehány barázdán való gazdálkodásnál paran
csolni. A dolog az ilyen ember nyakába nem 
fér, parancsolni meg nem mindig van kinek, 
Így, amig az apai házban kenyér található, 
vagy az örökségből tart, eléldegélnek, de 
azután vagy hivata noknak csapnak fel, vagy 
íirê  hassal, rongyos öltözetben szidják azokat, 
akiknek többjük van, mint nekik.

Ha az ilyen embereket szorgalomra ta
nítottuk volna otthon, ha az ilyenek gazdál
kodásban maradtak volna, vagy mesterségre, 
kereskedői pályára mentek volna, nem jutot
tak volna olyan szánandó állapotba, mint | 
amiuóbe a szülök hiúsága juttatta őket. Kzért ! 
mondjuk mi, hogy most, mig nem késő, most, j 
az iskolaév tnegkezdóso előtt gondolják jól . 
meg a szülök, hogy érdemes-e fiaikat tanít- ! 
tatni, mert a rossz tanulóból nehéz okos 'i
embert még a gimnázium, vagy más iskolá- |
bán is faragtatni.

Megtörténik azonban, hogy a rósz tanuló, 
ha vagyonát elverte, hivatalba jut, mert a 
mama könyörgése, a nagybácsi protezsálá- 
sának olykor sikerül valamely gyér java
dalma állást kierőszakolni; de az ilyen em- 

sknek a hivatal is csak akkor tetszik, ha 
a havi fizetésről a nyugtát kell megírni. Aki 
buta az iskolában, tudatlan az az életben, a 
hivatalban is, már pedig a tudatlan embert 
vagy tűrik, vagy továbbítják.

A mai viszonyok kétségtelenül azt iga- j 
zolják, hogy a nemzetnek, a társadalomnak, j 
az egyes családoknak értelmes, munkás em
berekre van szüksége. Mindez pedig csak 
ugy érhető el, ha ki-ki érti azon élethivatást, 
amelyre lépett. Nem okvetlen szükséges, 
hogy valaki iskolázott, vagy félig iskolázott 
ornber legyen. A jó földmives, az értelmes 
iparos és kereskedő épen ugy használhat 
maga körében a nemzetnek, a társadalomnak, 
családjának, mint az iskolázott ember. Sok
szor az egyszerű, szerény viszonyok mellett

élő, de sorsával megelégedett ember bol
dogabb, munkássága eredményesebb, mint 
azon emberé, aki tudása, vagy képzelt okos
sága mellet folyton a nagyzás követelmé
nyei után fut.

Immár csak rövidke idő választ el az uj 
tanév kezdetétől. Jó lesz tehát meggondolniok 
a szülőknek, hogy van-e tehetség, szorgalom 
azon gyermekükben, akit az iskolába adni 
akarnak. Közepes tehetség, vagy gyenge fel
fogású gyermek nehezen boldogul az iskolában, 
nehezen boldogul az életbe s az ilyen gyer
mekből lett ember élete merő küzdelem a 
protekczió által részére kierőszakolt hivatali, 
vagy más pályán is.

Az eszes gyermek, szegény vagy boldog, 
menjen tanulni, do a tudatlan fiúból legyen 
iparos, vagy más kisebb észbeli tehetséget 
kívánó foglalkozású. Ha igy gondolkodnak a 
szülők, akkor sok szerencsétlen embert sza
badítanak meg az életben reá várakozó 
csalódásoktól.

A „nyíregyházavidéki kisvas
utak “ ismertetése.

(Keskenyvágány, mótorüzem, acetilénvilágitás és telefonon j 
való vouatjelzés a gyakorlatban.)

I r ta :  Siposs Árpád. (Folytatás.) j
A teherforgalom is nagy meglepetést ! 

idézett elő. A szállítási dij itt is körülbelül ■ 
Ví-a a Máv.-énak. Az előzetesen kiszámított j 
mótermázsák számát azonban 7—8 -szorosan j 
múlja felül a feladni megkísérelt mennyiség. I 
Maga a herczog Odeschalchy Zoárd Nagyha- j 
lászban épülő kendergyára igénybe vesz na
ponta egy teljes tohervonatot. Az építők 70 1 
lóerős benzinelektromótoros géppel szándé
koznak a teherforgalmat lebonyolítani, de a 
megrendelt 2  ilyen gép máig sem érkezett meg. 
Ha megjön, a dombrádi személyvonatokhoz 
osztják be, mert a meglévő négy 85 lóerős 
motorkocsit és a hozzátartozó pótkocsikat tel
jesen igénybe veszi a városi és sóstói forgalom. 
Az újabban megrendelt személy- és teher- 
vonatokhoz való mótorok megérkezéséig — ép 
úgy mint jelenleg — 8  drb kölcsönvett gőz- 
lokomotivval láttatják el a fehéráruk szállí
tását. Ez az állapot azonban sürgős megszün
tetést igényel, mert a füst a szűk utczákon 
megszorul és ez általános panasznak a tárgyát 
képezi. (A nagymotorok a cikk Írása óta meg
érkeztek. — Szerk.)

Második nagy hiba, hogy a kocsikon 
nincs illemhely. Már pedig egy 2 1 / - i  óráig útban 
levő vonaton erre feltételiül szükség van. Az 
állomáshelyen csak perces megállások vannak 
s igy az utasoknak kiszállásra nincs idejük. 
Az igazgatóság felismerve a helyzet tartha
tatlanságát és' megengedte, hogy a hiány 
megszüntetéséig, szükség esetén valamivel 
hosszabb ideig is tartózkodhatnak a motorvo
natok az egyes állomásokon.

A világítás előnyös voltáról már szólot
tám. Említettem azt is, hogy az első időszakban 
az aczetilénnek a kocsik közötti vezetésére 
vékony fehér gumicsövet használtak, de ez nem 
vált be, mert a himbáló mozgás, az eső, nap 
és a szél sokszor pár óra alatt is tönkre tette. 
Nézetem szerinti legjobb volna a 128 gyertya 
fényerősséget kívánó kocsikat ünálló fejlesz
tővel szerelni fel.

A vonatvezetö (tehát nem a mótorkezelő) 
szakaszának a mennyezetén lefelé fügve he
lyezték el a benzinmótor hűtésére szolgáló 
víznek a tartányát. Ez körülbelül 80 l vizet 
fogad magába, melynek a hőfoka megközelíti 
a 80“ C-1 . Ellehet képzelni, hogy a kicsiny 
szakasz levegőjét mennyire fölhevíti a forro- 
viz. Az igazgatóság a közvetlen hősugárzást

védő köpennyel szándékszik elhárítani és a 
lehűlés fokozása végett a tetőn lyukakat vá
gat. Az ezután szállítandó mótoroknál a tartányt 
más helyre szerelik.

Ugy a mótorvezetö, mint a vonatvezető 
rendelkezésére álló és az utón járók figyel
meztetésére szánt csengők a kocsi aljái a van
nak szerelve és lábbal hozhatók működésbe. 
A csengetést nagy mértékben tompítja az 
aljdeszka. Ezenkívül a lábbal való csengetés 
fárasztó már csak azért is, mert a vezető a 
készenlét kedvéért legtöbbnyiro féllábon áll. 
Ez a rendszer nem megfelelő és szükséges a 
mai kor kívánalmainak megfelelően való 
átalakítására. Hatalmas erőforrás áll rendel
kezésére a motor személyzetének a dinamó 
áramában. Ezenkívül akkumulátor is van a 
gépen. Kényelmesen lehetne kezelni és meg- 
bizhalóan működne, ha a motorkocsi elejére 
és végére nagyobb szabású együtésü elektro
mos csengőket szerelnének, melyeknek az a 
sajátságuk van, hogy minden gombnyomásra 
csak egyet ütnek.

Ehelyen teszem szóvá azt is, hogy a 
mótorkezelő és a vonatvezető értekezésére 
szolgáló és előbb már leirt biztonsági elektro
mos-csengőnek a gombja a szimétria kedvéért 
az ablak felső párkányán nyert megerősítést. 
Veszély esetén a jeladónak még a feje felé 
kell nyulkálni esetleg keresgélni a gombot. 
Az ember a keze fejét rendes körümónyek 
között a vezetés alkalmával az ablak alsó 
párkánya közelében tartja. Legczélszerübb 
hely ezokból a gomb elhelyezésére az alsó
deszka.

Egyelőre ennyit közlök a kisvasutakról. 
Távolról sem merítettem ki a rendelkezésre 
álló anyagot, mert egy minden részében 
modern vasútnál sok a tanulni való, de viszont 
sok a javitni való is. Nagyon helyesen teszik, 
a vasutat tervezők, ha működésük megkez
dése előtt, a helyszínén tanulmányozzák a 
Nyiregyházavidóki Kisvasutakat. A magam 
részéről biztosítom az érdeklődőket, hogy a 
rt. igazgatósága szívesen mozdítja elő köz
hasznú munkálkodásukat. (Vége.)

Felhívás a szülőkhöz!
Polgári fiúiskola Nyíregyházán!

Megnyílik 1900. szept. 1.
A polgári fiúiskola Nyíregyházán az 

eddig történt jelentkezésekkel még nincsen 
teljesen biztosítva.

Mindössze 20-an jelentkeztek, de e ke
vés számot bizonyára az indokolja, hogy a 
mozgalom kissé későn kezdődött s annak 
hire nem is terjedt el szélesebb körben.

Ennek következtében újabb jelentkezé
seket is elfogadok s a határidőt aug. 25-re 
állapítom meg.

Felhívok mindenkit, akit ez ügy érdekel 
és érint, hogy nálam okvetlenül jelentkezzék, 
mert az iskola csak akkor nyílik meg, ha a 
tanulók száma legalább 80 lesz.

Egyébiránt mindennemű felvilágositással 
bárkinek szívesen szolgálok naponként a dél
előtti órákban a ref. egyház lolkészi hivata
lában.

Nyíregyháza, 1‘JOö. augusztus 8 .
Dr. Bartók Jenő,

ref. lelkész.

H ÍR E K .
Aktuális dalok.

Lipcse város tanácsa kimondta, 
hogy azoknak az anyáknak, akik 
maguk szoptatják gyerm ekeiket, 
diplomákat ad. . . .

Német tudósok észrevették, —
— És mit nem vesznek észre ők ?! — 
Hogy csenevószek, szörnyen gyengék 
A birodalmi csecsemők.

S ir o / in
Bao ■ M a m ii 
tea a

Tüdőbetegségek, Imreiek, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza

*  ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ B o e h e“ e r e d e t i  c so m a g o lá s i. “F

„ R o c h e " '

Kapható orvosi rendeletre a gyófyszertirak-
bán — Ár* Uveger.kint konao*.

W . H sffm ann-L a R eeh e A  C s. B a se l (Sráje).
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Nekifeküdtek és kimutatták,
— S a germán mit ki nem mutat! — 
Hogy a kicsiknek vézna dajkák 
Adják a táplálékukat.
Ergo: szoptassak a mamacskák 
A szőke fürtös kisdedet! —
Ez izgatta Lipcse tanácsát 
És tetszett neki mód felett.
És Lipcse városnak tanácsa 
Kimondá bölcs határzatát:
Ki gyermekét maga táplálja,
Annak diplomát és dijat ád. . . .
Ily alapon a kis mamácskák,
— A szőkék, barnák, feketék, —
Maguk szoptatják a babácskát,
A bájos, falánk csemetét. . . .
És boldog Lipcse s a tudósok,
Kik ellenőrzik a mamát . . .
S a dijakat, — miből vau jó sok . . .  — 
Bizonyos kéjjel adja át.

Elképzelem a szép jövendőt,
Miről nem álmodtam soha:
Erem diszit minden kebeinót,
Ha nem szűkkeblű . . .  és mostoha. . . .

így könnyű lesz megtudni kérem, 
Hányadán van a kicsi nő? —
Ahány gyermek, oh annyi érem, 
Gondolatnak, oh, — kitűnő !

Oh, hogyha Nyíregyházán is 
Kitüntetnék a sok mamát!
Ez volna csak a fenomenális,
A kalapot, blouzt és szoknyát 
Az érmek elborítanák ! . . .

A „Magyar Védő-Egyesület11 szabolcsme- 
gyei osztálya szerdán látogatott értekezletet 
tartott. Főtárgyát a jövő hó 8 -án rendezendő 
kiállítás és ünnepély előkészülete képezte. 
Jelzett napon a Sóstón honi iparcikkeket 
fognak kiállítani. Különös súlyt fektetnek a 
megyebeli kereskedők áruira. Ezzel kapcso
latban gömb- és céllövészet, nöi-lóverseny, 
szinielőadás, táncmulatság és más szórakoz
tató programmszámok is lesznek. Fedák Sárit is 
felkérik a részvételre. A részletes műsor még 
nincs megállapítva. A védő-egyesület nagyon 
helyesen jár el, amikor a hazafias kötelesség 
teljesítését a kellemessel kapcsolja össze.

Halálozás. Dr. Zsiday Dániel kisvárdai 
közkórház orvosát súlyos csapás érte, édes
anyjának elhalálozása által. A család a kö
vetkező gyászjelentést adta k i:

Mély fájdalommal értesítjük közel s 
távoli rokonainkat, családunk jó barátait és 
barátnőit, hogy ozv. Kozma falvy Zsiduy Jó- 
zsefné szül. Urai Uray Borbála feledhetetlen 
édes jó anyánk, a szívből szerető és szeretett 
anyós és nagymama, a nemeslelkü rokon, a 
mások boldogitásában fáradhatatlan keresz
tyén nő, f. hó 6 -án, déli 1 és fél órakor, 
áldásos életének 85-ik, özvegységének 2-ik 
esztendejében, földi .hivatását bevégezte. 
Múlandó részeit f. hó 7-én, kedden délután 
5 órakor tartandó gyász-szertartás után lóg
juk elhelyezni a sárospataki református egy
ház temető-kertjében, előtte elköltözött ked
vesei mellé. Sárospatak, 1906. aug. hó 6 -án. 
Béke és áldás virasszon drága porai felett! 
Dr. Zsiday Dániol, Özv. Kantha Sándorné szül. 
Zsiday Ilona gyermekei. Zsiday Dánielné szül. 
Szentkeroszty Olga menye. Dr. Kantha Sándor, 
Zsiday Iluska unokái.

Gömblövö verseny. A kisvárdai vadász
társulat 1006. évi augusztus hó 26-án Kisvár
dán gömblövő versenyt rendez. A nevezések 
10 korona téttel együtt 1906. évi augusztus 
hó 20-án déli 12 óráig küldendők be Virágh 
László ügyvezető alelnök címére Kisvárdára. 
A versenyben részt vehetnek szabolcsvár- 
megyei urvadászok és általuk meghívott más 
megyebeliek. — Közelebbi felvilágosításokat 
szívesen ad a társulati elnökség. Virágh 
László, ügyvezető alelnök.

3Q éves találkozó. 1876-ban 18 felszentelt 
ifjú pap lépett ki Egerben az életbe, hogy 
erejöket, életűket az emberek lelki üdvének 
szenteljék. 13-an voltak akkor, ma kilencre 
olvadt le e szám. A megmaradt kilenc közül 
8  ifjú lelkesedéssel ma is, bár deresedé fejjel 
összejött itt, Nyíregyházán, hogy az életküz-

j delmóben néha-néha fáradni, lankadni kezdő i 
leiküket, a viszontlátás, a visszaemlékezés és 
a felebaráti szeretet sugaraiban felfrissítse. 
Istennel kezdték s az Ö nevébén nehéz mun
kájukat, Neki adtak hálát, amikor 8 -án dél
előtt segédkezve Petrovits Gyula apát-plebá- 
nosnak bemutatták a helybeli r. kath. tem
plomban a szont áldozatot. A legszentebb 
áldozat és ima erejével igy megerősödve 

1 egy barátságos lakomához ültek, hol a ven- 
j déglátó apát szívességét és önzetlen baráti 
} szeretetót élvezték.

Vasúti elgázolás. Tegnapelőtt 11 Va órakor 
elgázolta a kisvasút Szilágyi János ekegyáros j 
kocsiját. A benne ülő 3 embert csak a vélet
len mentette meg. Szilágyi négykerekű kis 
kocsin igyekezett ki a nagy állomásra, hogy 
onnan egyik tanulójával Kemecsére elutaz
hassák. A másik tanuló pedig az egylovas 
kocsit hazahajtotta volna. Amikor a gőzfür
dőhöz értek, akkor kanyarodott ki egy teher
vonat az állomás felöl. A kocsit már meg
állítani nem lehetett és az jobbra sem volt 
kanyaritható, mert ott egy taliga haladt, 
két eshetőség volt tehát, vagy a vonattal 
szembe kanyarodni, vagy a sínen áthajtani.
A lovat nem hajtó tanuló kiugrott és meg 
nem sérült. A következő pillanatban a kocsit 
derékban kapta a vonat. A még fennülö ta
nuló messze kihajitódoít, de porba esett és 
jelentéktelen zuzódást szenvedett. A motor 
eleje pedig beleakadt a kocsiba és azt lovas
tól húzta visszafelé. A szekeren rekedt Szi
lágyi valószínűleg a motor elején alkalmazott 
hiitöcsövekhez vágódott és a veszély pilla
nataiban talán önkéntelenül fogódzva ott 
maradt, mert máskép a darabokra zúzódott 
kocsiban lelte volna halálát. A kocsi ugyanis 
pár méterrel arább tört össze, mint ahol 
Szilágyi egy kőrakásra leesett. Szenvedett 
sérülései is a hűtő sugárzópléheire emlékez
tetnek. — A kocsi vasrószeivel 5— 6  méter 
távolságra vonszolta a mótor a kincstári lo
vat, amelyről a bőrt a felszedett kövezett 
nagy darabokban szaggatta le. A vonat sze
mélyzete azt állítja, hogy kellő időben csen
getett, Szilágyi pedig azt, hogy az hallható 
nem volt. A rendes vonatok közlekedésénél 
a kanyarhoz szokott a vasúti útra kirendelt 
rendőr menni, de a menetrendbe fel nem vett 
vonatról tudomással nem birt és a nópkert- 
ben volt széjjel nézni. Szilágvi sérülése a 
jelekből ítélve 20 napon belől gyógyul. A 
vizsgálat erősen folyik a vétkes személyének 
kiderítése érdekében. — Szükséges azonban, 
hogy a vasút állandó őrt állítson a gőzfürdő 
mellé, vagy pedig a vasutat átépítve a síne
ket a korcsma telkének a város felőli részén 
hozza ki. A csengőknek svrónákra, vagy más 
erősebb hangot adó jelzőkre való átcserélése 
is kívánatos.

Emlékeztető. A ref. ifjúság által rende
zendő szinielőadás és táncmulatság folyó hó 
19-én lesz megtartva.

Pályázat. Pózner Ferenc által tett 4000 
koronás alapítvány 1 évi kamatjára alispá
nunk pályázatot irt ki. Pályázhat rá olyan 
szegénysorsu izraelita nő, aki 1905. aug. 13- 
tól 1906. aug. 13-ig köt házasságot. A kér
vények folyó évi szeptember hó í-éig adha
tók be az alispáni hivatalhoz.

Értesítés. Az államvasutak nyugdíjasait 
ez utón értesítik, hogy' a kereskedelmi minis- 
ter az utazási kedvezményire vonatkozó ké
résüket teljesítette. Közelebbi tájékozást ad 
Kugler Mihály', a nyugdíjasok egyesületének 
alelnöke. (Budapest, IV., Gyár-utca 20.)

A vármegyei pénztárak. Szabolcsvármegye 
törvényhatósági gy'ülésén is többször tétetett 
szóvá a vármegyei pénztáraknak és számvevő
ségeknek a visszaállítása. Azt hittük, hogy' ez 
a kívánság csak óhaj marad, de fordult egyet 
a politikai világ kereke s most a megvalósítás 
csak rövid idő kérdésévé vállott. A belügy
miniszter már érintkezésbe is lépett a pénz
ügyivel a visszaállítás módozatainak megálla
pítása végett. A törvényjavaslatot még ez 
őszszel akarja a kormány' tárgyaltatni, úgy, 
hogy jövő óv elején a vármegyék régi jo
gaikba léphetnek és a minisztériumok ellen
őrzése mellett önállóan kezelhetik a vagyo
nukat.

Eltűnt. Alsendov’szki Ferenc 18 éves 
leveleki gazdasági munkás ismeretlen módon 
eltűnt. A hatóság megindította a nyomozást.

A halál torkában. Ma egy hete izgalmas 
jelenetnek voltak tanúi a városháza előtt 
tartózkodók. A reggel Dombrád felé menő 
mótoros a városháza déli oldalánál elvonuló 
ut középtengelyéig ért már, amikor egy 4  

lovas tanyasi szekér a közből elébe hajtott 
A kocsis egész a hirdetési oszlophoz irányí
totta a lovakat, ugv, hogy a beleakadástól 
lehetett tartani. — A félre kanyaritott lovak 
azonban megvadultak és nem mentek ki a 
kocsi útra, hanem a síneken hosszában vág
tattak végig. A lovak patái szikráztak Z.i 
acélon, a kerekek nagyokat zökkentek a 
talpfákon. Mindenki megborzadva várta a 
lovak elbukását, vagy' a kerekek összeroppa
nását. A vonatvezetö is fékezett, de pillana
tok alatt a megterhelt vonatot megállítani 
nem lehetett, amely 1 — 2  lépésnyi távolság- 
bán kövotte a kocsit. Végre a városháza fő
bejáratánál megállott a mótoros, a lovak 
pedig örült vágtatással vitték tovább a ko
csin ülő 3 embert. A rendőrség szigorú vizs
gálatot indított, mert aznap a gőzfürdő mel
lett is csak nem elgázolt egy' szekeret a vo
nat. Mindkét esetben a vonatvezető messze 
hallhatóan csengetett, az utcán járók ;>edG 
kiabáltak a kocsisoknak, akik azonban azt 
hitték, hogy képesek lesznek baj nélkül át
haladni és rá se hederitettek a figyelmez
tetésre.

Pályázat. A nyíregyházai m. kir. pénzügy- 
igazgatóság számellenőri, számtiszti és járási 
számvevői állásokra pályázatot hirdet. A kór- 
vóny'ek f, hó 24 éig adhatók be.

Halálos szerencsétlenség. Vandorovits 
József vajai lakos lovai elragadtak. Egy 
kanyarulatnál a szekér feldőlt és a tulajdo
nos több méter távolságra kihajitódoít. Min
denki azt hitte, hogy' halálosan sérül meg, 
de nem igy' történt, mert Tót Miklós 12 éves 
Erzsiké nevű leányához esett, akit ugv vá
gott oda egy kerítéshez, hogy koponyája 
ketté repedt. Vandorovits csak kisebb sérü
lést szenvedett.

Verekedés. Eles Péter rohodi lakost Ilel- 
moczy András nevű komája Összeszóiaik fás
ból kifolyólag megverte. Éles sérülése élet
veszélyes.

Lopott ló. Makula József kóbor cigány
tól Szentmihály határában egv darai v. pej 
kanca, hátul balról görcsös lábú lovat kA óz
tak el, amelynek hol szerzését bizonyítani 
nem tudta. A cigány előadása olyan zavaros, 
hogy letartóztatták.

Nagy tűz. Patay Gyula melléképületei, 
dohánypajtája, takarmánynemü 2 U1 1 • róna 
értékben Csobajon elégtek. A tüzet a vízhi
ány mellett alig lehetett lokalizálni.

A bakkancs szállító. Rainer János mária- 
pócsi lakost a csendórség különös kötü.me
nyek között tartóztatta le. Nevezett IV2 e vvel 
ezelőtt Munkácson 300 uj bakkancsot lopott 
el s most a kisiparosok számára kiirt bakkancs 
szállításra akart pályázni. Amikor azonban a 
feltételek iránt tudakozódott, gyanúsan w- Ite 
magát, minek alapján letartóztatták. 7 .vaj 
humora azonban el nem hagyta, mert a ha
tósági személyek előtt hálát adott az Istennek, 
hogy' a bakkancsoktól megszabadul, mer; l 1 2 

év alatt azok rejtegetése rendkívül sok gon
dot adott neki.

Aki mer —  az nem nyer. Sörés Péter
hajduhadházi lakos mindig azt hajtotta, hogy 
aki mer, az nyer és ő mert is különféle 
lopásokat elkövetni. Legutóbb Oláh István 
társával szövetkezve Tiszapolgárra rándult ki 
és az ottani tanyákon 15 drb sertést h a j t o t t  
ki az ólakból éjnek idején. A c s e n d ó r s é g  
azonban a tolvajokat elfogta a nyíregyházi 
vásáron, amikor hamis járlatokkal akartak a 
könny'en jött jószágokon túladni.

A búza hektoliter súlya. Cséplés alkal
mával mindig felmerül az a kérdés, hogy a 
búza hektoliter suh'a meny'iben vehető, mér
tékéül a búza értékének. Előfordul ugyanis, 
hogy az előzetesen eladott terményeknél a 
vevő egy bizonyos súlyt kiköt, amely'en nem 
ritkán alul marad a valóságban elért kilo
grammok száma. A kassai gazdasági iskola 
tanári karától vettük ebben a tárgyban a 
következő aktuális közleményt: Kultúrnövé
nyeink minősegét különböző tu la jd o n sá g o k  
határozzák meg, mely' tulajdonságok vagy 
külső jelekből, vagy' az illető tu la jd o n sá g  
jelenlétének nagyságából ítélhető meg. -
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különböző kultúrnövények minőségére min
denesetre befolyással vannak egyes esetek
ben a termelési körülmények pl. a talajelö- 
készitós, a műtrágyázás, mely pl. a búzánál 
foszfortrágyázás esetén növeli a hektoliter-
sulyt, stb. A búza minőségének megállapí
t á s á n á l  tekintettel arra, hogy az leginkább, 
m i n t  liszt lesz értékesítve, figyelembe kell 
venni, hogy -az milyen és mennyi lisztet ad. 
A növénytermelési kísérleti állomás vizsgá
l a t t á r g y á v á  tette a búza minőségét megha
tározó tulajdonságokat, ezok között annak 
hektoliter súlyát is. A hektolitersulyról, mely 
p gyakorlatban mint igen fontos tulajdonság 
jön tekintetbe, a nézetek különbözőek. A 
börzére a gabona hektolitersulya fontos, mert 
hiszen a börze a gabonaszálhthatóságát bi
zonyos hektolitersulyhoz köti. A hektoliter- 
sulv lehet értékmérője a búzának, de csakis 
korlátolt mértékben. Erre vonatkozólag a 
v é g z e t t  kiserietek eredményei azt igazolták, 
hogy a hektolitersuly, csakis egy bizonyos 
vidékről származó ugyanazon fajtához tar
tozó búzákra lehet értékmérő, különböző 
származású és fajtájú búzák minőségére a 
hektolitersulyból következtetést vouni nem 
lehet. Ugyanazon vidékről származó és ugyan
azon fajtájú búzából a gyakorlati tapasztala
tok szerint annál több liszt őrölhető ki, minél 
nagyobb a búza hektolitersulya. A hektoliter 
súly é s  egyéb tulajdonságok között pl. ab- 
solütsuly, lisztessóg, protein tartalom, sikér- 
mennyiség, határozott összefüggés nem álla
pítható meg.

Évforduló ünnep. Dr. Guru Leó tb. megyei 
főorvos, városunk társadalmának egyik osz
lopos és közszeretetnek örvendő tagja tegnap 
s z ű k  családi körben kettős évforduló ünnepet 
ült. Tegnap volt u. i. 42 esztendeje, hogy 
városunkban mint orvos, mint a betegek igaz 
barátja — minden frázis nélkül — mondhat
juk — áldásdus tevékenységet folytat és teg
nap volt Boldog házasságának 4Ü-ik évfordu
lója. A szerény családapa és még szerényebb 
Aê culap valósággal elmenekült az üdvözlök 
— szép számú — tábora elöl, kik e ritka 
ünnepi alkalomból öt őszinte és nagyrészt 
hálatelt szívvel keresték fel. Szívből kívánjuk 
mi is neki, hogy még számtalan évekig, az 
emberi kor legvégső határáig legyen szerető 
családjának hű nesztora, hálás betegjeinek jó 
orvosa, társadalmunknak oszlopa.

A szülök figyelmébe. Eckerdt Laura k. a., 
Eckerdt Elek pénzügyigazgató leánya, a 
nemzeti zenede végzett növendéke, helyben 
jövő hó 1 -én kezdödöleg zeneiskolát szándék
szik felállítani. A kisasszony kitűnő bizonyít
ványai kezeskednek arról, hogy vállalt fel
adatának meg is lóg felelni. Különösen súlyt 
fektet a zongora tanításra, amelyet a nyír
egyházi szokástól eltérően elméleti aiapon, 
a nemzeti zenedében használt módszerek 
szerint fog tanítani.

Veszedelmes állat. Tomás József laskodi 
lakos arról volt nevezetes, hogy az elkapa- 
tott lovakat megvásárolta, és azokon hibáik
ról való leszoktatásuk után jó haszonnal adott 
túl. Legutóbb azonban megjárta, mert egy 
kimustrált ló homlokon rúgta. Most életve
szélyes sérüléssel ápolják a kórházban.

Leszakadt állás. Demeter János máté
szalkai illetőségű napszámossal az állás lesza
kadt, aki súlyos sérülést szenvedett.

Összetörte a gép. Jarina János mária- 
pócsi ióhajtó gyermeket a cséplőgép járgánya 
elkapta, és a lábait összezúzta.

Községi temetők. Alispánunk felhivta a 
községeket, hogy ahol az egyes felekezetek 
között a temetők használatára nézve nincs 
meg az egyetértés, községi temetőket léte
sítsenek, hogy az önálló temetőkkel nem bíró 
kisebb egyházak tagjai és a felekozeten kí
vül állók is eltemethetök legyenek.

Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék 
Loldstein Eszter tiszadobi lakosnői gondnok
ság alá helyezte.

Belügyminister és a kivándorlás. A minis- 
ter most szigorú rendeletben tiltotta meg az 
egyes vármegyékben divó azon szokást, hogy 
a kiváltott útlevelekhez, az alispáni hivata
lokban a Fiúmén keresztül való utazásról 
szóló tájékoztató füzeteket csatolhassanak. 
A rendelkezés okát az képezi, hogy azoknak 
1 8  nyújtanak felvilágosítást, akik ezt önként 
nem kérik, s ez pedig ellenkezik a törvény

szellemével. A kivándorlási megbízottak mű
ködését a rendelet nem érinti.

Veszélyes életmentés. Debrószki András 
tűzoltó többedmagával a Bujtoson sétált. i 
A Barzó-fóle téglagyár felől sególykiáltást j 
hallott, ós amikor odasietett, egy 1 0 — 1 2  éves j 
gyermeket látott a vízben fuldokolni. Deb- i 

j rószki András utánna ugrott, de a gyermek 
átkarolta mindkét lábút, úgy, hogy majd ö | 
is oda veszett. Hosszas tusakodás ós mások ! 
segítségével megmentette magát ós a fiúcskát.

Összetaposta a ló. Gyekis József ujfehór- 
i tói lakos szekeréről lovai közé esett, amelyek 
; összetaposták. Állapota aggasztó.

Szerencsétlenseg. Dekimai Pál kislótai 
lakos felmászott egy szilvafára, de a galy 
alatta eltört ós lezuhant. A szerencsétlen em- 

I bor egy karóba esett, amely belefuródott az 
j oldalába. Életben maradásához nincs remény.

Verekedés. Harbicka János ujfehórtói la
kost ismeretlen tottesek összeverték. A tet
tesek egy lőcsöt hagytak ott vitézkedósük 
színhelyén.

Borzalmas szerencsétlenség címmel közöl
tük ma egy hete, hogy Tót János közhuszár 

| lábát a vonat levágta. A szerencsétlenül járt 
l ember aránylag jól érzi magát, de a féllábát 
| le kellett vágni. Újdonságunk kiegószitósekónt 
! közli velünk egv szemtanú, hosv sem az 

allamvasuti gepeken, sem pedig az állomás
ban nem volt mentöszekrény s egyedül a 
Kisvasút állomásán készenlétben levő köt
szereknek és az ottani alkalmazottaknak kö
szönheti Tót életbonmaradását.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. (A
debreczeni kereskedelmi ós iparkamara hiva
talos közleménye). 8034/19Ü6. sz. A cs. és 

| kir. közös hadügyminiszter ur a hadsereg 
ruházati és bőrnemü cikkeire pályázatot hir
det. A hirdetmény fontos ujjitásokat tartal
maz, igy pl. egyes iparosok is pályázhatnak: 
a bőrárak tekintetében a beszállítási óv leg
hamarabb tudomásra jutott árai vétetnek 
alapul ; csak olyanok adhatnak ajánlatot, 
illetve írhatnak alá, kik a munkát értik és 
tényleg dolgoznak s e tekintetben az ellen
őrzés szigora lesz. Ajánlatot tenni akarók el ; 
no mulasszák a hirdetményt figyelmesen el- j  
olvasni, mely teljes terjedelmében a „Buda- : 
pesti Közlöny* julius 3l-iki számában jelent i 
meg s a kamaránál is betekinthető. Ugyanott 
látható úgy az egyesek, mint az alkalmi 
szövetkezetek által kiállítandó ajánlat mintái. 
Az ajánlatok a kamarához legkésőbb szép- | 
tember hó 7-én déli 12 óráig okvetlen be- 
nyújtandók.

A tüdövész pusztítása. Most állapította
meg a statisztikai hivatal véglegesen az 1904-ik 
évben, Magyarországon, a tüdővószben elhal
tak számát, amely 77,923-at tesz ki. Szomorú 
adat, különösen ha meggondoljuk, hogy Sza- j 
bolcsban az átlaaot messze meghaladó mór- ! 
fékben pusziit a tüdövész, úgy hogy az el- 
haltaknak több mint a fele pusztul el ebben í 
a betegségben, illetve a vele járó mellék
hajókban.

Gazdák figyelmébe. A földmivelósügyi mi- j 
niszter utasította a megyénkben levő gazda
sági tudósítókat, hogy a csóplóst kísérjék | 
figyelemmel ós annak helyesen való vógzó- j 
sére a gazdákat oktassák ki. Különösen fontos 
az árpa cséplése, amelynél nagy a külföldi 
kivitel ós a hibás munka következtében ki
sebbült a versenyképesség.

JÓ tudni. A budapesti munkaközvetítő 
intézet minden héten kifüggeszted a város- 

! házán az ipari munkások jelentkezését ós a 
mutatkozó szükségletet. Városunkban is tájé
koztathatják tehát magukat a munkások buda- 

I pesti fogadtatásukról.
A pálinka. A bashalmi uradalomban vasár

nap arató-ünnepet tartottak, amelyen a férfiak 
többet találtak a kelleténél inni az észbontó 
pálinkából. — így történt azután, hogy Tasi 
János és Veres Miklós régi haragosok elő
hozakodtak a múlt időkkel. A szóváltásból 
verekedés lett, melyben Veres több társával 
Tasit annyira összeszurkálta, hogy az bele 
halt sebeibe.

Takarmány szállítás. Szabolcsmegye állat- 
állománya is egyre csökken, amit a legelők 
és kaszálók meg nem felelőségének lehet 
főleg betudni. Nálunk is egyre hódit az abrak
takarmány, különösen a cukorgyári me'.lék- 

l termények használása. A vasúti szállitásuál

eddig nyújtott kedvezmények határideje most 
lejár, melynek meghosszabbítása iránt a gaz
dasági egyesületek által támogatva, az or
szágos magyar gazdasági egyesület a kor
mányhoz előterjesztést nyújtott be.

Árlejtés. A kisvárdai vasúti állomást a 
debreczeni üzletvezetősóg kibővittati. A pá
lyázat az üzletvezetösóghez folyó hó 15-óig 
adható be. Bővebb tolvilágositással a helybeli 
osztálymérnökség szolgál.

A pénz olvasva jó. Vay Bólánó nyírbá
tori lakosnöt kellemetlen meglepetés érte. 
Pénztárcájában nagyobb pénzösszeget tartott, 
amelyet lakásán helyezett el. Szükség esetén 
szedett belőle, de a maradványt meg nem 
olvasta. — Egyszer összeszámolta a kiadás 
összegét és azt összehasonlította a készpén
zével, akkor jött rá, hogy több száz korona 
hiányzik. A hatósághoz fordult panaszával 
amely a tettest László József cigány suhanc 
személyében kiderítette, akinél a pénz egy 
részét is meglelték.

A szöiöszállitó kosarak. Szabolcsvármegye 
gazdasági egyesülete felvette programmjába 
a kosárfonás meghonosítását is. Tett is kez
deményező lépéseket, de az csekély ered
ménnyel járt. Nem szabad azonban a fél utón 
megállania, mert a szabolcsi kisgazda bizony 
nehezen adja a fejét háziiparra, de amibe 
egyszer belekezd, annak meg is felel emberül. 
Buzdítás gyanánt közöljük, hogy a megyénk
ben szőlészeteknek is nagy a kosárszükség
lete, és a töldmivelósügyi ministerhez fordul 
tak beszerzési helyek ajánlásáért. A minister 
Máramaros és Ugocsamegyék iparfejlesztő 
bizottságaihoz utasította a kérelmezőket, ahol 
kb. 50000 kosár van készenlétbe, azonban 
ajánlotta a sürgős megrendelést, mert szokat
lanul nagy a kereslet.

Előfizetési felhívás. A folyó évi julius 
havában „Harc a boldogságért* cim alatt 
néhány elbeszélést adok ki. Egyszerű, tiszta 
történeteket, amelyek elolvasása — úgy vé
lem — az olvasónak néhány kellemes órát 
fog szerezni. Olyan emberek történetei lesz
nek ezek az elbeszélések, akik minden ember 
közös életcéljáért: a boldogságért küzdenek, 
viaskodva az élet no'néz akadályaival. A kö
tet ára 1 K. Terjedelme 100—120 oldal. 
Kérem a tisztelt cimet, hogy ezen felhívást 
ismerősei körében is terjeszteni ós az aláirt 
kötetek árát lehetőleg juuius 15-ig ezen ívvel 
együtt címemre beküldeni szíveskedjék, hogy 
a kellő példáuyszámról goudoskodhassara. 
Gyűjtőknek szívesen szolgálok tiszteletpól- 
dánynyal. Mezőtúr, 1906. május hó. Sándor 
Soma.

A „Szabolcs* telefonszámjai. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: 132. Nyomda: 110.

Pármai ibolyaszappan. E név alatt pár óv 
óta egy kitűnő mosdószappan van forgalom
ban. Ki ne szeretné az iboiya illatot ? S ha 
e kedves, gyöngéd illattal ellátott szappanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti, 
ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arc
bőrnek is nagy eredménynyel használják s 
ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben 
ilyon áréit külföldiszappant nem is lehet kapni, 
akkor méltán várhatjuk, hogy a közönség nem 
szánalmas pártolás céljából, hanem a saját
érdekében fogja használni e kiváló magyar 
gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 3 darab 2 kor. 
Készíti Sz abó  Bé l a  pipere-szappangyáros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyi 
Pál üzletében. Ugyanott más kitűnő olcsóbb 
szappanaim is 2 0  fillértől kezdve kaphatók.

Termény árak:
Búza.....................................  6-30—6 60
R ozs.......................  . . 5-00—5-35
Á rpa.............................4'90—5-00
Z a b ............................. 6 -0 0 - 6 - 2 0

Tengeri........................ 6-80—7-00

Szerkesztői üzenet.
B . M . Trencsén-Teplicz. Kellemes üdü

lést, reméljük meg van elégedve a lappal, 
hogyha mi Önnel nem vagyunk megelégedve, 
mert azt a bizonyos kulcsot is magával vitte, 
ami nagy baj! Ok: nem ismeretlen! Üdv.

Felelős szerkesztő ós laptulajdonos :
S C H L I C H T E R  G Y U L A .
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Nyilt-ftér.*)

Az igen tisztelt olvasó közönséghez!
Tudomásomra jutott, hogy tiszteletes 

Varga Péter székelyi lelkész úr becsületemet 
sértő nyilatkozatokat tett. Ezzel szemben, 
midőn, egyrészről kijelentem, hogy annak 
egyedüli — általa is bevallott — célja az, 
miszerint megvalósíthassa ezen kijelentését: 
„Szeptemberig pusztulnia kell, vagy kitekerem 
a nyakát . . másrészről tisztelettel tuda
tom, hogy a nagytiszteletü esperes urnái, 
mint egyházi felsőbb hatóságomnál panaszt 
emeltem ellene, kérve az ügyek szigorú meg- 
vizsgáltatását. Midőn ezeket teljes tisztelettel 
hozom e lap igen tisztelt olvasói tudomására, 
egyben ígérem, hogy a vizsgálat eredményét 
feltüntető ítéletet közölni fogom. Végre ki
jelentem, hogy a fentemlitett lelkész úrral 
hírlapi polémiába bocsátkozni nem fogok.

Székely, 1906. augusztus 6 .
Teljes tisztelettel
Pethő Zsigmond,

ev. ref. tanító.

Irodámat
augusztus l-től Városház-utca 
II. szám alatti házba helyezem át.

(Casinó mellett.)
~  Városi és interurbán telefon 125. *—  

Pavlovits Károly
műépítész,

Nyíregyháza— Debrecen.

9 0 F "  50 hektó ó bor.
2 fekete hosszú farkú fél ponni ló. 
=  Bővebb a kiadóhivatalban. =

*) E rovat a la tt közlöttekórt nem vállal felelősséget 
Szerkesztőség.

Hirdetések.
225/1906. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t,-cz. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. törvény- ; 
szék 1906. évi 14546. számú végzés követ
keztében Bagdy Imre ügyvéd által képviselt 
Bodó Ferenc tiszalöki lakos javára Bakos 
István és neje ellen 450 kor. s jár. erejéig 
foganatosíttatott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt, és 690 koronára becsült 3 drb. fegy
ver, 2  börtáska, különféle házibutorok, 1 drb. 
keleti faj tehén, stb.-böl álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a tiszalöki kir. járás- 
bíróság V. 69/4—1906. számú végzése folytán 
450 kor. tőkekövetelés, önnek kamatai és 
eddig összesen 99 kor. 23 fillérben biróilag j 
már megállapított s jelen árverés kitűzésért 
5 kor. 40 fillér felszámított költségek erejéig j 
Tiszalökön, alperesek lakásán leendő eszköz
lésére 1906. évi augusztus hó 22-ik napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a /enni szándékozók oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §§-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt Tiszalökön, 1906. évi julius hó 25. 
napján.

SzQcsy Béla,
kir. bírósági végrehajtó.

.Jó családból való gimnáziumi 
tanulókat teljes ellátásra elfogad
özv. Bottenstein Mórné

Sip-utca 14.

3146. 
1906. sz. Az ungvári járás föszolgabirájától.

Faárverési hirdetmény.
Ungvármegye Ungtölgyes község v. úrbéres közön

sége tulajdonát képező fás legelő-területen a m. kir. föld- 
mivelésügyi minister u r l 6767/1906. szánni rendelete alapján 
kihasználásra engedélyezett és kijelölt

2964 darab tölgy-törzsnek
3630 m* mii- és épületi-, és 1362 in3 vegyes tűzifára 
becsült fatömege 1906. évi szeptember hé 4-én dél
előtt 1 0  érakor Ungtölgyes községházánál írásbeli 
zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szőbeli árverésen 
a legmagasabb ajánlatot tevőnek el fog adatni.

Kikiáltási á r 58000 K. azaz ötvennyolcezer korona, 
mely összegen áléi az em lített famennyiség nem lesz eladva.

A szabályszelüleg kiállított és a kikiáltási ár 10 
százalékát tevő bánatpénzzel felszerelt zárt Írásbeli aján
latok, melyek ivenként 1 koronás bélyeggel látandók el, 
legkésőbb az árverés napjának délelőtti 8 órájáig Utig- 
tölgyes v. urbéies közönségének elnö éhez, vagy pedig 
az árverést vezető alulírott th. főszolgabíró kezeihez nyúj
tandók be. Az ajánlatban kifejezetten kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti.

A szóbeli árverésen versenyzők kötelesek a k ik iá l
tási ár 10 százalékát kitevő 5800, azaz ötezernyolcszáz 
korona bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes érték 
papírokban az árverés megkezdése előtt az árverést vezető 
tb, főszolgabíró kezeihez letenni.

Utó-, távirati . vagy hibásan k iállíto tt ajánlatok el 
nem fogadtatnak

A részletes árverési és szerződési feltételek 
l  ngtölgyesen az úrbéres elnökségnél és Ingvaron a 
szolgsibirói hivatalnál a hivatalos ó rá k  alatt meg
tekinthetők.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy ezen fás-legelő 
síkságon fekszik s a fő közlekedési útvonaltól kb. egy 
kilométernyi távolságra van; a kihasználási batáridő a 
szerződés jóváhagyása napjától számított 2 és 1 , (kettő 
és fél) évre terjed ki.

I ngvar, 1906. augusztus hó 6,

Szn is isák  Nándoi'
tb. főszolgabíró.

Telefon szám 135. Telefon szám K55

Palack bor eladás.

Tisztelettel értesítem ;i n. é. közön
séget, hogy

Sóstószölö-telepi saját termésű kitűnő 
zamatu és tisztán kezelt

címkével ellátott 1 literes ledugaszolt 
palackokban helyben, Nyirfa-u. 3. sz.
a. saját házamban árusítom, illetve ren
delésre házhoz szállítom.

I liter fehér asztali bor 64 fillér 
I „ olasz rizling „ 72 „
Telefon u tján  a követk. üzletekben m egrendelhető
Blau Mur ur fűszer és úri divat üzletében telefon sz. 108. 
I  riedmann 8. utóda Fiilőp Dezsőfűsz. és div. üzl. ti f. sz. 105. 
Kerekes Pál nr férfi-divat üzletében telefon szám 93. 
Ozv. Sichermann Dávidné szállító hivatalában tlf. sz. 102. 
Wasserman Sámuel nr őisz. üveg és porcellán üzl. tlf. sz. 121.

Kiváló tisztelettel ;

Róth Ferenc
sóstótelepi szőllőtulajdonos.

Nyírfá it. 3. tlf. sz. 135

Magyar királyi 
Á L L A M V A S U T A K

üzletvezetösége Debrecenben.
21335. szám.

II. 1906.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. államvasutak Kisvárda ál

lomásán a felvételi épület bővítési munkáira 
ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk, 
melyre a kellőleg kiállított és felbélyegzett 
ajánlatok legkésőbben folyó évi augusztus 
hó 15-én déli 12 óráig a in. kir. állam
vasutak debreceni iizletvezetóségének titkár
ságánál benyújtandók.

Később érkező ajánlatokat nem fogunk 
figyelembe venni.

Az épület tervei, a szerződési terve
zet és a feltétfüzetek a magyar kir. állam
vasutak debreceni üzletvezetőségének épí
tési- és pályafenntartási osztályánál (Tisza- 
paiota II. em. 19. ajtó), és a nyíregyházai 
osztálymérnökségnél a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, és ugyanott az ajánlati 
szöveg és az ajánlati költségszámítás dij 
nélkül megszerezhető.

Az ajánlatok borítékai a következő 
felírással látandók e l:

-Ajánlat a kisvárdai felvételi épület 
bővítési munkáira.1*

Bánatpénz fejében legkésőbb f. é. augusz
tus hó 14-én délelőtti 11 óláig 2500 azaz 
kettőezerötszáz korona teendő le készpénz
ben, vagy állami letétekre alkalmas érték
papírokban a debreceni üzletvezetőség 
gyűjtő-pénztáránál. A készpénzben befize
tett bánatpénz után kamat nem követelhető.

Az értékpapírok a budapesti, illetve 
a becsi tőzsdén jegyzett utolsó napi ár
folyam szerint, de a névértéket meg nem 
haladható értékben fogadtatnak el. Az üzlet
vezetőség fenntartja magának az ajánlatok 

! között a szabad választás jogát.
Debrecen, 1906. julius hó 30.

Az űzletvezetöség.
(Utánnyomás nem dijaztatik).

Haszonbérlők figyelmébe.
Bezdéd község határában 

476 magyar hold terjedelmű bir
tok, 16 hold dohány engedély
ijei, megfelelő lakással és gaz
dasági épületekkel, 1908. évi 
január l-töl kezdődőleg haszon
bérbe adatik.

Feltételek m egtudhatók a tulaj- 
j (Ionosnál: özv. Végess Gyulánénál,

(Budapest, Bajza-utca 0 a.), vagy dr. 
Járossy Sándor és dr. Murányi László 
ügyvédek irodájában Nyíregyházán,

I Városház-tér 11. szám.

Teljes ellátásra el
vállalok két polgári 
iskolába járó leány
kát. T r e is  B é lá n é  

Nyíregyháza, 
Kossuth-utca 13. sz.

$$$$$$$$

------------------------------------------------------------------------------------- !
egy kétkerekű taliga (Ku- j
tschir faktor) Kölber gyárt- j
mány Budapest, egy szürke |
papagály áll vány nyal, egy j

I kerékpár (Pnevmatik Waffenrod), egy zöld j
kirakat-szekrény rollóval. {

í Bővebb megtudható a fogorvosi műteremben j
j Pazonyi-utca 5. szám I. emelet.
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Egyház-u. 10. sz.

Van szerencsém a n. 6. közönség becses tudó- 
j g  mására adni, hogy

üg y n ök s é g i  i r o d á t
m>
m

m

nyitottam.
Közvetitek mindennemű Vétel és eladást.

^  fjáz, birtok, értékpapír és minden e szak- 
mába vágó megbízást elvállalok és azt a leglelki- j^>  

.Qk ismeretesebben bonyolítom le. Széleskörű ismeret- 
<*£< ségem lehetővé teszi, hogy minden kívánalomnak

A

g

ÚA

#

í
§

megteleljek.
A  n. é. közönség b. pártfogását kéri 

^  kiváló tisztelettel

l&C’6' I  
$

Tolnay Sándor.

Hoirv hosszú életűek és

a

I i  
f
I
# e

Uj bútor üzlet! |
Van szerencséin a n. é. közönség b. jjjj 

figyelmét felhívni az újonnan berendezett

b utor-raktáram ra,
mely Városháztér 12. szám alatt, a J a k o b o v i c s -

f é l e  volt bútor-helyiségben van. *jjj|

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

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, ^  
vagyok 0

kiváló tisztelettel: 0

Lefkovits Zsigmond, ®
Városháztér 12. X

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

Répád
r>.T

egészségesek legyünk,
igyunk

gyógy-ásV ány Vizet
Az erdélyi havasokból fakadó legjobb ■ 

égvényes savanyu viz.

Magyarország Gieshiiblere!
Az összes ásványvizek gyöngye!

Toroklob. gyomor-, vese- és bélbajek, vérszegénység 
és hólyagliurut ellen kitűnő gyógyhatású.

Borral páratlan.
Ára: egy liter 26 fillér, fél liter 18 fillér.

A literes üvegekért 10 fillér, a félliteresekért G fillér fizetendő, 
ami azonban visszatérittetik.

Főraktár:

HOFFMANN ADOLF
füszeriizletében Nyíregyházán.

Nagy ra k tá r az összes  bel- és kü lfö ld i

— ásványvizekből. =
Személy hitel!

Kezes és kezes nélküli katonatisztek-, papok-, lelkészek-, udvari , állami-, megyei- 
■ kái'tisztviselők, tanítók, kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult hölgyek, keres

kedelmi alkalmazottak és magánosoknak */«—25 évig terjedő időre heti, havi, */4— >/2 
“■> egész évi tókekamat törlesztéssel!
 ̂ Különlegesség : A páris—béesi enqueté értelmében tőkésítjük a jö-

k

N yom tatványokat
olcsón, csinosan és gyorsan készit

Piringer János utóda
- ....... könyvnyom dája

(Városház-épület).

Telefon 140. Uj b e t Ü f e l S Z e r e l é S ! Telefon 140

r
^ x ^ x í o t x x x í o c o o t x x x í o o o o o o a  

K Hoffherr és Schrantz *

4'-/o! 4°/o! 4%! 4%!
Jelzálog h ite l!

300 koronától feljebb I. II. és III. helyre földek-, városi- és vidéki házak, uya- 
gyárab, fürdő épületek, malmok, ásvány tíz és egyéb források és kőbá

njukra, a becsérték 3 4 részéig.
Építési h it e l!

t'p'b-ftelben lévő ingatlanokra 2 — 3 részletben, oly arányban, amily arányban az épit-
előre lialadt!

Bank és m agánadósságok conw ertá lása !
'á ltó- és tárezabitel! Viszleszámitolás és Táltóesere kereskedőknek !
Készítünk tervezeteket különféle újonnan alapítandó vállalatokról, valam int finan- 

 ̂ ■ ".znk j8 tz e pet E lvállalunk technikai és geológiai vélem ényezéseket hites szakértők 
1 ’* ' foglalkozunk fennálló vállalatok részvénytársasággá való átalakításával.

Előnyösen ! Solid alapon és gyorsan eszközöljük mindezen fennti m űveleteket 
1 rangú belföldi és páris—londoni intézetek által.

Elsőrendű a ján la tok !
Kérjen prospectust!
' alaszbélyeg melléklendő! M E L L E R  L . E G Y E D

BUDAPEST,
V., Koháry-utcza 19 II.

09ja>s
=
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> «05cd
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0 0
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bizományi raktára

M Á N  D L  E M I L
szénraktárában 

Nyíregyháza, Széchényi-tér 8.

Ajánlja új Viktória sor
vető és legjobb mű tr ágy a- 
SZÓ FÓ  gépeit váltó kere

kek nélkül,
répa, szecskavágóit és gőz- 

eséplő gépeit.
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COOK és JOHNSON
a m e r ik a i

Patent Tynteeiiítlri
(törv. védve)

az egyedüli szer, mely az 
oly borzasztó tyúkszem

e i  fájdalmakat azonnal ésbiz-
r /m  J • a itusán megszünteti. A  leg

jobb szer a világon.
✓ n Mindenütt kapható.
Egy drb 20 fillér. Hat drb 1 kor.

Kapható: Korányi Imre „Kígyó“-hoz-, Márton 
József „Vőrös Keresztihez, Nagy Kálmán „Gróf 
Széchényi Istvánéhoz, Dr. Szopkó Dezső „Arany 
Sas“-hoz, Török Gyula „Magyar Koronádhoz 
címzett gyógyszertárában és a Monarchia ösz- 

szes gyógyszertáraiban és drougériáiban.

Kérdezze meg háziorvosát.
Vérszegénység,

Soványság,
Tüdő és 

Gégebajoknál,
Á ltalános gyengeségnél, 

Gyom orbajoknál,
Üdülő betegeknél mint erősítő kitűnő 

hatású a

K E F I R  T E J !
Gyarapítja a testsúlyt, elősegíti az emész

tést s a mellett kitűnő tápszer.
— Egy üveg ára 16 krajcár (32 fillér). —
Kaukázusi Kefir gombából ké
szíti és eladja Nagy Kálmán 

gyógyszerész Nyíregyházán. 
Kívánatra házhoz szállittatik.

SÍRKÖVEK
mindenféle alakban és nagyságban

lego lcsób b  árak
mellett kaphatók:

FÜ1ER ZSIGMOND FIMNÁL
N y ír e g y h á z á n ,

^  Várm egyeház-utcza 5-ödik szám .

KULONLEGESSEGI
rrrrzTFrrrrrrTiTJZTí N

mindennemű gazdasági gépek, 
m űszaki c ikkek és malom- 
berendezések előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók -- ■■■■■■ - ...... —

Kérjen csak Selle & Kary’s

ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.

Föüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 
Fióküzlet: Mátészalkán.

TT7/* if 1 aíi tJi777éjt td1 - r

^ i 
9 
3 
9K.s

legjobb tisztítószert mindenféle sárga és fekete 
i cipőhöz. Különösen ajánlható Boxcalfs-, Oscaria-, 

Chevraux- és Lack cipőknek. Bécs, XII/I.

ooooooooooooooooo
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Az első  nyíregyházi bazárban,
ahol minden elképzelhető cikket a legolcsóbban lehet

bevásárolni,
most legújabban

- 1 2  k o r o n a =
Egy FONOGRÁF, mely a 100 koronás

sal vetekedik.
-------- — Hozzá minden létező lienger kapható. ■

AA
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MA.A
KiAAXim
KiAAVA

iskola-utca I. (Iíibján füszerkereskedóse előtt.) AA:

1902. Ej?ri borászati kiállításon. 
I-sö díj, aranyérem és díszoklevél.

Temesvár 1901. 
I-sö di.j díszoklevél.

1902. orsz. gazdasági kiállításon 
I-sd díj, állami aranyérem.

\ / | |  I A U o  legújabb centrifugális 
, V I L L n m  bugybzó és ziuógépck. B O R S A J T O K .

Legújabb tendszerü könyök szerkezetű „Kossuth", 
„Kincsem", Hegyalja", „Mabille" és „Acélorsós" a 
magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói.

Legújabb rendszerű Rákóczy „kettős kosaru" 
sajtók nagy üz«'"ü préseléshez.

Föelönye: a must sehol sem érintkezik vas- 
részekkel ! Egyszerű kezelés ! Óriási erőkifejtés ! A tör
köly egy darabban és könnyen kivehető ! Egy ember 
által könnyen kezelhető.

Szölözuzók és bogyózók.

SZILÁGYI és DISKANT
gépgyára

MISKOLCZON.
Árjegyzék ingyen és bérm entve.

■* fuggaagy. 2 7 5 f~Ho!

Teke babaesgolyó

Síért orruk 
hadsereg r e s z t r e

Seffer Antal SPORT ESZKÖZÖK és  KÖTÉLGYÁRTÓ ipartelepe
Bu d a pest  ív.,károlyutoza boitszámiz.(ü »

Gyermek bútor nagy választékban szemek kel feketére kátrányozva O m tr 6krtóT 1

Vízmentes 
ponyva és zsák.

Ló haló párja 8 frt-tól

KK Összehajtható
P ’J i M ' t  Kert’ tutor

na<*y vő ézSitLHtan

F Tornatermek here ndezese esfeJszeretese

■*%tzmnssMinar mindennemű kötéláru Összetett foto ta miassz ék feléd/angollamnTennís I  éTXtf&k*****  ̂̂  Cs p
<y*, '~ | hosszú sza lu  kende rbő l csíkos v ito r/a v a ss zo m a ld rb  3 S 0 f r t t ó l  '* íabda tzt J frt 50tóL X, £ íJ ^ ^ V j/o d ie n g ű ie S J fn e r  R d e k e t J í r t  t ő t . y

F I .E F O N I .V S U .  (^.Árjegyzék kívánatra ingyen és bem entve,Vidéki m egrend elések  pn tosan  f o g a n a to s i ta tn a k  j X  A L A F IT T  A T 0 T T :1 8 7  8 . '
9Mindennemű kötéláru 

hosszú sza lu  kenderbő l
O ssze te jtto to ta m lá sszé k  ^

csíkos v ito rla v a s s z o m a ld rb  3  6 0 f r t  tói.

NYOMATOTT PÍR INGER J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN, j
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