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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

K ockázatok .
Az olyan ember a legveszedelmesebb, 

aki csak a másik terhére csinál kocká
zatokat. Az ilyeu ember adja az okosat 
és bátrat s könnyelműen vág nagyobb 
dolgokba. Ha a véletlen segit az ilyen 
vállalkozáson, dicsekvéssel lesz tele a 
szája annak, akinek segítségére a vélet
len sietett — Ha nem sikerül az alap 
nélkül megkezdett kockázat, emberünk 
félreáll és mások viselik az olykor sú
lyos következményeket.

Az ilyen emberek nem hiányzanak 
sehol, ahol az egyleti, községi, városi 
élet megnyilvánul. Ott vannak ezek 
mindenütt, ahol beszélni, feltűnni lehet. 
Szerepet keresnek, szerepekért hajszo - 
nak az ilyenek és nem törődnek az 
olyan komoly emberek leleplezéseivel, 
akiket bosszanthat a félemberek ágas
kodása.

Sajnos, hogy az a közönség, melynek 
vállaira iparkodik az eszméket gyártó, 

a közjót hirdető ember nem akarja 
észrevenni, hogy az ilyen fecsegő, moz
golódó ember hiúságból, feltűnési vágy
ból, vagy haszonlesésből cselekszik. — 
Innen van, hogy a legönzetlenebb mun
kásság akadályokba ütközik. Innen van,

T Á R C A .
Az öngyilkosok szigete.

Irta: Kabos Ede.
Utánnyomás tilos.

Szervánszky lengyel tenorista volt, termé
szetesen a magyar királyi Operánál. Mint lengyel 
a hazáját, mint tenorista a hangját vesztette, 
de a budapesti „Törött Hangok Birodalmában* 
még mindig előkelő helyet kaphatott a hangja- 
vesztett férfiú. Egyszer aztán ki kellett derülnie, 
hogy nincs az a törött hang, mely még jobban 
meg mm tudna törni s a „Sába királynőjé*-nek 
első felvonása alatt megtörtént a katasztrófa. 
A keleti királynő megemelte fátyolát, Salamon 
király dicső vezére hatalmas kitöréssel akart 
feléje sietni, de az a hatalmas kitörés olyan 
hatalmas letörés lett, hogy Sába királynője 
ijedten kapta vissza a fátyolát, a karmester 
pedig az első hegedűsök közzé szédült a szé

kéről.
Mikor a függöny rágőrdült a botrányra, a 

boldogtalan tenorista érezte, hogy vége van. 
Nem gondolt már aira, hogy Goldmark operá
jának még van néhány felvonása, nem gondolt 
arra sem, hogy a keleti vezérkosztümben kissé 
feltűnő lesz az esti Budapest utcain elkódorogni:

POLITIKAI LAP. (Telefonszám a városi forgalomban : 132.)
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hogy az igazi tehetséget nyelvére veszi 
a kontárkodásnak vakmerősége.

Ideje volna, hogy a rövidlátás beteg
ségéből kigyógyuljon az a társadalom, 
mely békén tűri az üresfejü emberek 
lábatlankodását. Ki az ilyen emberekkel 
onnan, ahol komoly munka folyik. Ne 
tovább a kaptafánál azoknak, akik töb
bet akarnak, mint amennyire képesek. 
Ma már hasznos tagja lehet mindenki 
a társadalmi és községi életnek, ha ta
nult mesterségénél marad és dolgozik s 
nem akar a másik hivatásába belekon- 
tárkodni.

Téved, aki azt hiszi, hogy csak a 
nép között, kisebb körökben fordulnak 
elő olyan emberek, akik sokat mernek 
kockáztatni a mások zsebére. Vannak 
emberek, akiket beszélőképességük ma
gasabb állásokba emel, ahol tér nyilik 
szereplésökre. Az ilyen embereket elra
gadja az állásukkal járó tiszteltetes s 
olyan kockázatokba mennek, hogy nem
csak egyesek, hanem ezeren és ezeren 
adják meg árát az elhamarkodott, meg 
nem gondolt cselekedeteknek.

Ha az ilyen emberek ismert nevű, 
hasznos munkát teljesített, közeli vagy 
távolabbi rokonságra, képzelt érdemekre 
hivatkozhatnak, nem ismernek határt a

csak arra gondolt, hogy most már nem tud 
tovább ellentállni a sokszoros hívásnak, melylyel 
a vendégszerető Duna magához csalogatta. Egy
szer meg kell halni s a korcs lengyel ebben a 
pillanatban elátkozta gyávaságát, hogy ennyi 
ideig halasztotta hősi halálát. Az embernek 
mindig egy nappal korábban kellene öngyilkossá 
lennie, semmint kénytelen vele.

Egy sötét kőpenyeget kapott magára s 
aztán kiszökött az estébe. A Dunapartig sokszor 
volt az az érzése, hogy valaki követi, de a 
világért se nézett volna vissza s csak az elha
gyott rakodóparton vette észre, hogy még 
valaki reszket mellette. A tenorista haragos 
indulattal mérte végig s maradék tenorista mél
tósággal akarta ott hagyni, de akkor könyörögve 
halk siránkozással csengettyüzőtt egy vékony 
leány-hang:

— Oh, Szervánszky ur, ne ölje meg magát!
Szervánszky megismerte az operai kórus

egyik névtelen istennőjét, akit a kulisszák mö
gött a „kis nyálas*-nak kereszteltek, s aki hó
napok ófa minden fellépésekor ott lebzselt az 
öltözője előtt. Másodszor is megcsinálta azt a 
méltóságos mozdulatot, melylyel a színpadon 
azt szokta kifejezni: „menj, terhemre vagy* 
— de a kis nyálas mar a karjába kapaszkodott.

— Ntm szabad magát megölnie, Szervánszky 
ur. Én meghalok, ha maga a Dunába ugrik

________

vakmerőség dolgában. Maga a nemzet is 
mélyen érzi. hogy vannak fiai, akik nem 
mindig azt teszik, ami előnyös, ami jo
gos. Innen van aztán, hogy sok ember
ben csalódni kénytelen az a nemzet, 
melynek sorsa egyesek kezébe van le
téve. A nemzet fejlődésének biztos utón 
kellene haladni, de kockázatokat szerető 
fiai gyakran térnek el azon iránytól, 
mely a kívánt célhoz vezet.

A nemzetre ismét ráborult a csaló
dás, mert fiai kockázat, képtelenségek 
után futnak. Nemzetünknek mindig van
nak olyan fiai, akik vakmerő vállalko
zások keresztülvitelére készek. Az idő 
múlik, a komoly munka áll. Mindez 
pedig onnan van, mert ki-ki többet hisz 
magáról, mint amennyire képes. Ha az 
alap nélkül való kísérletezésekre nem 
akadnának emberek, visszaállani a mun
kálkodásnak olyan ideje, mint régebben, 
akkor volt. amikor komoly, okos embe
rek önzetlenül kezelték a nemzet ügyeit. 
Ha a K ossu th  L ajos, D eá k  F erenc  
alkudozást nem tűrő munkásságára gon
dolunk, bizony törpéknek bizonyulnak 
a mai azon nagyságok, akik csak a haj- 
longáa mesterségéhez értenek. Ezek aztán 
hivatkoznak nagy elődökre. Jobb volna, 
ha ezt nem tennék, mert kicsiny voltuk 
annál szembeötlőbb.

A tenorista kába agyában egy pillanatra 
fölbukkant az a probléma, hogy vájjon a kórista- 
leány halála zavarhatja-e őt a vizbeugrásban, 
de különben sem volt súlyosabb problémákra 
berendezve, tehát egyszerűen, természetesen azt 
mondta a leánynak, hogy fogja be a száját s 
hordja el magát, mert úgy löki oldalba, hogy 
arról koldul. A kis nyálas azonban, úgy tetszik, 
nem volt finom bánásmódra kapatva s a teno
rista egyszerű szavaira még erősebb zokogással 
felelt.

— Ha beugrik a Dunába, én is utánna 
ugróm. Ha nem akart az életben szeretni, én 
elmegyek magával a másvilágra.

Szervánszkyt ennyi áldozatkészség mégis 
meghatott s nem bánta tovább, rövid beszélge
tésbe eredt a leánynyal.

— Vége mindennek, ugy-e?
— Nem pisszegtek, inkább sajnálták — 

siránkozott a leány.
A tenorista mélyen elgondolkozott, vagyis 

a sötét vízre meresztette szemeit.
— Azóta már elkezdték a második felvo

nást, ha ugyan elkezdhették. Vájjon ki ugrott 
be helyettem? És mit fognak holnap Írni az 
újságok ?

A kis nyálas pityergett.
— No, hogy én mit kapok a rendezőtől! 
Szervánszky közben értekezett a Dunával s
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Rendkívüli nagy választók farsangi cikkek
ben u- m. gyöngyruhadiszek, belépők, saálok, 
cipők, keztyük, cilinderek, ingek, parfüm, és pou- 
derek s t b . --------------------------------------

Eisler Károly
divatáruháza,

NYÍREGYHÁZÁN. Telefon szám 114.
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Ám kockáztassa vagyonát és é rd e
k e it a m agánem ber, ahoz nem  íe h e t 
köze se n k in e k ; de a mások zsebének 
te rh é re , érdekeinek veszélyeztetésére ne 
k íséreljenek kockázato t azok, ak iknek  
nincs m it veszteniük. A kockázat m eg 
veszedelmesebb, ha nem zetrő l, községek, 
városok vagy egyesü le tekrő l vau szó, 
m ert egyes em ber könnyelm űségét, h iú 
ságból e lk ö v e te tt cse lekm ényeit m egsinli 
a közügy, szenvedik a teherv ise lőknek
ezrei.

liosz, fe lfo rdu lt v ilágo t é rtü u k . Az 
em berek önzők és nagyravágyók , mely 
körü lm ény m agával hozza, hogy a szem 
fényvesztők, a kockázato t keresők nagy 
szám a ijesztő m értékben  növekszik. Nagy 
csapás ez a nem zetre. Nagy csapás m ind 
azokra. ak ik  önzetlenü l fáradoznak a 
közjó előm ozdításán. Éppen ezé rt meg 
kell m ozdulnia a nem zetnek, a tá r s a d a 
lom nak és leh e te tlen n é  kell ten n i m ind 
azokat, ak ik  oly célból k o ck áz ta tn ak , 
hogy ebből esetleg  haszno t lássanak, 
vagy m agáknak  hizeietrhessenek !

Kirakatverssay,
Az 1910 évi Szaboicsvármegyei Gazdasági j 

Egyesület által rendezendő mezőgazlasági és j 
ipari kiállítás alkalmával nagyon ü.ivös és cél- j 
szerűnek tartanám a kirakat vorseny rendezését, j

ügy székesfővárosunkban, valam ni számos | 
vidéki városban (Temesvár. Szeged, Pécs. Zom j 
bor, Kolozsvár, Kassa, Pozsony sin.) a már j 
lezajlót!, kirakatversenyek a résztvevői élőit két- i 
íégtelenüi bebizonyították, hogy a célszerű és j 
művészi módon díszített kirakatok a közönség j 
\ ételkedvet lényegesen fokozzák. És ott, ahol a j 
kirakat versenye* megtartattak, a város előijá- | 
rósága részéről is rájöttek arra, hogy a szép : 
és izieses kirakatok — szeprend szeri -z -mpont j 
női vizsgálva — hivatva vannak a varos utca•• * 1 
nak képét szépíteni. De hivatva vannak egyuta- 
a célszerű és művészi módon díszített kirakatok 
a város általános forgalmat is emelni. Hiszen j 
azt tudja minden modern ketestredci, hogy a . 
kirakat az üzlet lelke, mert magára a nézőre I 
nagy vétel vonzerővel b r. Továbbá, hogy a | 
művésziesen rendezett kirakat az üzlettulajdo
nosnak legjobb és legbiztosabb közveti ője és I 
iiogy kirakat nélkül a mai korban exzisziálni j 
sem lehet. Igen sok esetben a legügyesebb ; 
kereskedő azért nem bir boldogulni es üzletét j 
felvirágoztatni, mert kirakata nincs, ami pedig ; 
van nem fektet rá semmi gondot, mert hiszen ; 
legtöbbször csak tapasztalatlan tanoncokka! ren- j 
deztette. Hej, pedig régen volt az, amikor ele- j 
gendő volt e jo magyar példabeszéd „jó bor- ;

nak nem kell cégér* ezzel a magyar közmon
dással azonban a mai korban célt érni nem lehet.

A mint uiár fent említettem, a kirakat ver
seny hivatva van a kereskedők üzleti érdekét is 
felkarolni és pedig annál is inkább, mert céltu
datos propaganda utján feltétlenül sikerülni 
fog a jelzett időre a környék sőt még a távo
labb eső vidékek lakosságának egy tekintélyes 
részét úgy a kiállítás, vaiamint a kirakatveiseny 
meglátogatására bírni.

A kirakatverseny által elért idegen forga
lomnak fokozása anyagi előnyöket jelent első 
sorban Nyíregyháza város kereskedőire de anyagi 
előnyöket jelent alla ánosan a város lakossága is.

Az elmondottaknak figyelembe vételével 
tehát a legnagyobb erkölcsi és anyagi haszon 
reményében mindenek előtt a kereskedőknek 
kelt e mozgalmat megindítani és felkarolni.

Stappel Béla kiállítási biztos.__

i  Bessenyei kör estéje,
Január 14 iki estéjén ismét Gidp Júliát sze

repeltette a Bessenyei Kör agilis főtitkára.
Szinte azt mondhatnék, jó ismerősünk. S 

mintha Colp Juiiának is jó és kedves ismerőse 
volna a Bessenyei kör estéinek inegszokot láto
gató közönsége. Olyan közvetlenséggel és barát
sággal üdvözölték egymást a művésznő és 
közönség.

Joguk is, okuk is volt reá. Az igazi művé
szek megérzik azt, hogy hol várják őket szere
tettel s iiol értik meg őket. Cnlp Júliát szere
tettel várta és látta viszont a nyíregyházi közön
ség, s ő pedig hasonló szeretettel és melegséggel 
nyújtotta művészetének legjavát. Tökéletes ének
tudása mellett szinte utólerhetlen előaioképes- 
séget ezúttal is teljes tényében ragyogtatta a 
Schubert, Gsajkovszky és Bramhs-dalokban. 
melyek közül azonban talán meg is s Scluiberi 
Ave Máriájával ért el legnagyobb hatást.

Hogy a Dienzl Oszkár zongora kísérete 
ezúttal is művészi volt, szinte felemlíteni is feles
leges.

Nem kisebb hatást értek el azonban az 
Orosz Trió ta jai is. Két férfi egy nő. Press 
Mihály a hegedűn, Press József a cellón, Mau 
rina Vera a zongorán külön külön tökéletes 
művészek. Amit pedig az együttes játékban 
produkáltak, az egyszerűen a tökéletesség neto
vábbja.

Mintha egy lélek lett volna ez a három 
művész. A legszédületesebb gyorsaságú részle
tekben sem volt észrevehető a pillanat legkisebb 
hányadára terjedő eltérés. A motívumok játszva 
szinte észrevétlenül csúsztak át egyik hangszer 
ről a másikra. Az egyénenkénti tudás mellett a 
fegyelemnek és az összetanuitságnak olyan mér
tekéről tettek tanulságot, aminőhöz fogható 
csak ritka rnűvésztársasagban észlelhető. L^g 
feljebb a zongora, tetszett erősebbnek a kelle
ténél, amiben azonban a Bessenyei kör kiváló 
zongorája a hibás. Úgy látszik, gyengébb hangú 
zongorához van szokva Maurina úrnő.

Egyszóval megint olyan magas színvonalú

és igazán művészi estében volt részünk, amely 
mellett el kell hallgatnia annak a kifogásnak is 
hogy magyar szerző nem jutott szóhoz.

P e s t i  levél.
Uj képek.

1910. január 21.
Budapesten a Könyves Kálmán szalonjában 

Kernstok Károly és társai kiállítottak egy csomó 
képét. Diener Dénes József azt mondta rájuk, 
hogy a jövő sociális művészetének előhirnösei 
jelentek ineg és voltak akik nevettek.

Egy csomó frázis, egy csomó üres beszéd 
s egy nagy dob puffogatása mellett elindulnak 
Kerustokek meghódítani az országot. T i lan 
hozzánk is eljönnek, ismerjük meg őket előre.

Vannak művészeti kérdések miknek eldön
téséhez; nem előadások, idézetektől hemzsegő 
beszédek fejtegetések kellenek hanem egyéni 
velemeny nyilvánítás.

Tetszik, nem tetszik.
A naturalizmus, impressionizmus és nev- 

impressionizmus kinek-kinek elfogadható lehet, 
megérthető, hogy a művész azt adja ami min- 
denki elő't ott van, s megérthető, hogy a mű
vész azt adja, amit lát s úgy, ahogy latja.

A művész ház II. kiállításán láttam Cötz- 
i nek egy képét. Sárgás vörös táj, a hegye* vó- 
i rösen, sárgásán csíkozva, erossen massivu 
j festve, a templom tornya liián ingó, átlátszó 

ecsetvonás. Valaki megkérdezte a művészt, mit 
érzett s mit latoit inkor festette e képet. Nagy 

: egyszerűséggel mondta: Vakmeleg nyári dél
után volt A napsugarak szivárványszínű hár
tyát vontak a szemem elé, a hegyei, a föld, a 
fák gőzölögni látszottak, s a párás levegőn át 
imbolyogva szállt a déli harangszó.

Rámutatott a képre: így volt
Leültem egy székre és láttam a képet. — • 

Ez az impressionizmus.
Kernstok Karoly pedig azt mondja, hogy 

az ő művészetük nem a hangulatok művészete 
hanem a visszatérés az ős tiszta művészethez. 
És megfesti „ifjú alakjait*. Ötször tört karú 

: vézna alak kinek feje homályba vesz. A két 
láb mintha két külön testhez tartozna. S az 
izomtan ! A csontok! A biceps folytatása a 

; kuicscsont! Az ágyék összeolvad a melliz
mokkal !

Ez a „visszatérés a művészethez*, vagy ez 
a „jövő művészété*. Ez a „vonalak gondolata, 
a vonalak ritmusa.* Ez a nevimpressionizmus.

Cigány önarcképe és Márffy tájképei csak
az ér* hétő képek.

Érthető kepék? Inkább igy: képek mikben 
gyönyörködni tudtam.

Hogy Marffy fürdő női citromsárgák erős 
fekete coníurokkal, s hogy Marffy ezt igy látja, 
még nem mondja azt, hogy nekem gyönyör
ködni lehet vagy kell a kepben.

A művészet célja a gyönyörködtetés.
Az irnpressionisták éreznek, mondjuk nem 

közönségesen, a nevímpressionisták. Kernstokek 
látnak mondhatjuk rosszul. Lukács Gyula.

megállapodásra jutott. Megfogta a ieany karját, 
olyan szeles mozdulattal, oiyan játékszenvedély - 
lyel. mint a színpadon szokta s megszokásból 
énekelve ostromolta:

— Haljunk meg együtt !
— Igen, haljunk meg együtt, — szepegett 

a kis nyaias.
Ez a világ úgy sem a mi világunk többé! 

— hörögte a tenorista.
— S engem úgy is elcsapnának. És én úgy 

szeretem Szervánszky u ra t! — tört ki az első 
magánszólam a koristalány melléből.

Szervánszky megcsókolta, eleteben először 
és utoljára, a szegény, kis koristalanvl, széle-, 
lendülettel az égnék emelte mellét, megnézte az 
egen a felhőket, a túlsó parton a sötét hegye* 
vonalait, a vízben a iangolo íénysávokat, aztán 
szétvetette köpenyegét, s magahoz szorította a 
leánykát. Valamelyik hídról odahangzott a vil 
lamos csöngetése. A tenorista megvárta az 
utolsó taktust, aztán felnyalábolta a leányt s 
dacosan hátraszegve a fejét — méltóságosan
Dehömpölygött a Dunába.

* **
Zölden hullámzott köröttük a viz s a teno

ristának úgy tetszett, mintha ezt a dekorációt 
s ezeket a színeket már látta volna a „Rajna 
kincse* első kepében. Kissé meglepődött, hogy 
sehol sem erzett gerendákat, melyek a színpadi

vízben könnyűvé teszik az úszást, a tempózást, 
de azért könnyen úszott s a karjait se kellett 
mozgatnia. Nyugodtan és könnyen úszott mellette 
a leány is. Csak fehér volt, fehér és ráncos, a 
viz lemosta róla a festéket. Szervánszky leesett 
állal bámulta meg ezt a gyors hsrvadást és 
fitymálva szólt hozzá:

— Nem jót tesz neked ez a viz. Milyen 
S öreg vagy !

A leány halkan kacagotL
— S ha maga látná magát, Szervánszky u r !
Ijedten kapott a tenorista a fejéhez. A viz

i lemosta róla a parókáját s az a pár szál sárgás 
I ősz haja, melyet mindig rejtegetett, most előre 
I csapódott s az arcához fapidt, mintha csupa 
! sas vagy nadaly volna1 Volt, amíg a földön járt,
; egy csúf forradás a bal arcan, melyet f stékkel 
: vastagon bekent s embernek soha nem mutatott
1 Most érezte, hogy azt is pőrere mosta a viz.

Tehetetlenül, m gtörve vallotta meg magának,
| hogy nagyon elbánt vele a Duna.

Melle'te halkan kacagott a leány. A teno
ristát elfogta a düh. a pulykám ;reg.

Ami azt illeii, téged sem szépi e.t meg a 
Duna. A nagyanyára, ha találkozunk vele, nem 
fog húgomnak szólítani.

Rendíthetetlen flegmával kacagott a leány 
mellette.

— De én magáért ugrottam a Dunába . . .

hahaha . . .  ha egyezer igy láthattam volna 
m agát!

— Ostoba liba, — dőrmögőtt Szervánszky.
— A Dunába öltem magam, a Dunába, — 

hahotázott csöndesen a leány és föl se vette a 
tenorista gorombaságait.

Közben pedig úsztak egymás mellett és 
csodalatosnak találták, hogy kis halak, nagy 
halak Kígyóznak suhanva melléjük, egyik-másik 
a hu-ukba is csip s az nekik nem fáj, még csak 
a kezüket sem mozgatják meg, hogy a falánk 
állatokat elhesegessék. Aztán vizimohaval zöldre 
iszapozott fatuskók, ócska iim-lomos, növényi 
hullád‘kok csapódtak hozzájuk, egy megsárgult 
tojáshéj úgy ült a leány hajába, mintha bohóc
sipka volna szalmaszálak, korhadt faágacskák 
belecsimpajkodiak Szervánszky bajuszába s a 
hullámok táncoltak, bukdácsolták a testükön 
keresztül s mindez nem bántja, nem undorítja 
őket. Csak úsztak csöndesen egyszer zöldes 
ragyogá-sai reszketett be hozzájuk a nap, más
szor feketén burkolta be őket szövetével az 
éjszala.

Szervánszky már beletörődött, mint valami 
csúf kosztümbe, hogy ezt a szerepet igy kell 
megjátszania. Úszva is méltóságos vob, azonban 
s csak akkor jött ki a sodrából, ha a leány 
olykor-olykor halkan kacagott:

— S én ezért ugrottam a Dunába!

J
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Mit tegyünk ?
A villamos társaság „üzelmeiről* már 

2nryi mirdenfélét iitak össze, hogy szükséges
nek tartom azokat részrehajlattan kritika tár
gyaivá tér ni és a közönséget kioktatni a bajok 
megszüntethetésére. Félre értések kikerülése | 
céljából előre bocsátom hogy magam is hive 
vagyok az ár leszállítását célozó mozgalomnak, 
habái n<m tartozom azok közzé, akik azt vall
ják, hogy a cél szentesíti az eszközöket. Szigo
rúan tárgyilagos leszek, mert éneikül mara- i 
dandó eredményeket elérni nem lehet.

Hallomásom szerint a város még a múlt ■ 
evben megkezdte a tárgyalásokat a társulattal 
az árak leszállítása és más kedvezmények adá
sára nézve, amelyet a kisvasút villamosítása 
tett aktuálissá. Az ügy jó kezekbe van letéve 
s éppen ezért nem vágok a fejlemények elé, 
hanem a helyett kioktatom a közönséget, hogy 
mit tegyen addig is a bajokkal szemben. Mert 
az mm elég, hogy valaki tüzet kiáltva fellár- 
mázza a lakosságot, ha nem gondolkozik az 
oltásról is.

De lássuk a bajokat egyenkint.
Kicsiny a feszültség. Szerződés szerint a 

társu'at ICO voltos világítási áramot tartozik 
termelni és ez a feszültség meg is van. A vol
tok számához az engedélyező keieskedelemügyi \ 
minisztérium ragaszkodik első sorban, mert a j 
megengedett 1 — 2 °/o-os ingadozásnál nagyobb ! 
variatiók megzavarják a táviró és telefon üze- I 
mét. A társulatnak azonban nem is érdeke a 
kisebb feszültség tartása, mert az árammérő j 
órák mm csak az égetési időt mérik, hanem a i 
feszültséget is és igy az állítólagos 90 voltos ! 
aramról az órák járása is 10%-kal lassulna. (Ez ; 
az amit nem sokan tudnak nálunk). Igaz, hogy 
a lámpák túlfeszültséggel égetve sokkal vilá
gosabbak, csakhogy pár óra alatt tőnkre mén- i 
nek, aminek bizonyára nem örülnének különö- | 
sen azok, akik a drága Wolfram lámpát hasz- I 
nálják. Hogy meggyőződhessék bárki a feszült- | 
ség helyességéről, javaslatba hozom, vegyen a 
kereskedők és gazdák köre egy voltmérőt és azzal 

a tagok magok ellenőrizhetik az áramot. Azért 
javaslom a kereskedők és gazdák körének a vé
telt, mert azok tagjainál csak r.em mindenütt 
vili. m ég. Egy voltmérőt kaphatnak 80—100 
koronáért. Megjegyzem még azt is, hogy Nyír
egyháza váró* mérnöki hivatalának van fe
szültség mérője és az áramot gyakran méri. 
Tudomásom szerint a főmérnök a közönség 
kívánságára bármikor megismétli a mérést.

Drága a berendelés, késedelmes a javítás. 
Ezek olyan vádak, amelyek egyéni nézet szerint 
változnak. Nem is foglalkozom velük sokat, 
hárem a szpg fejére ütök, amidőn kijelentem, 
hogy a társulatnak nincs rájuk monopóliuma, 
hamm a fogyasztó bál ki mással is végeztet
heti azokat. A villamcsengő készítők csak nem 
mird annyian vállalnak szerelést és javítást, 
A konkurmcia mutatja meg azután, hogy ki 
dolgozik jobban és méllányosabb tarifa szerint.

Rosszak az órák. Hát az bizonyos, hogy 
varnak rossz, de vannak jó órák is. Ezen nem 
változtat az sem, hogy a gyár plombázva küldi 
azokat szét, melyhez a társulat emberei a zsi
nór levágása nélkül hozzá sem nyúlhatnak, 
mert minden mechanikai müvet és igy a villa
mos órákat is a por és nedvesség idővel tőnkre 
teszi. A sok felszólalásra adott ügyvédi és 
szakértő vélemények közölt mindent olvastam 
csak azt nem, hogy miről lehet megismerni a 
jó órát. Pedig erre van szükség és nem jogi 
tanácsokra. Ha kételyünk támadt az óra iránt, 
akkor a lakásban szedjük ki az összes lámpákat, 
csak 2 drb 16 gyertyást hagyjunk égve. Ezek 
100 volt feszültségnél elenyésző hibahatáron 
belül egy óra alatt éppen egy hektovvat ára
mot fogyasztanak. Nem kell tehát nekünk egye
bet tenni, mint megnézni, hogy mikor fed a 
mutató az egyeseket számláló lapon valamely 
számot s ha az tegyük fel 5 óra 10 perckor 
következik be, akkor 6 óra 10 perckor kell 
feltétlenül a mutatónak a következő számhoz, 
jutni. Ha ez nem áll be akkor rósz az óra. 
Valamelyik helybtli könyvkereskedőnél láttam 
is e kisér'etezést részletesebben tárgyazó és 
nehány fillérbe keiülő füzetkét.

Mikor kell az ólombiztositék betéteiéért fizetni? 
Erről nagyon sok szó esett mostanában, pedig 
a dolog nagyon egyszeiü. Ha az oszloptól ve
zetett huzal egyedül a panaszkodó lakását látja 
el árammal, akkor fizetni tartozik úgy a laká
sában, mint az oszlopon előállott kiolvadásokért, 
mert azt kétségtelenül a lakásában előállott 
hiba okozta. Hogy ez gyakrabban fordul elő 
most mint régebben azon ne csodálkozzunk, 
mert a legtöbb hálózat ma már több mint 10 
éves. Ez okozza még azt is, hogy ma sokszor 
csak késedelmesen mehet a szerelő az ólom- 
biztositékot betenni, mert ma a fogyasztók 
száma Nyíregyházán annyira felszökött, hogy 
7—800 közölt ingadozik, a hatezerről szóló 
szám természetesen mesébe illik, mert a házak 
száma nem haladja ma sem mega 2500-at.

Boltoknál pedig és mással való egy udva
rom lakásnál csak az esetben fizessünk az ólom-

betétért, ha a hibát helyiségünkben meglelték, 
mert elleneseden a szomszéd is okozhatta an
nak kiolvadását. E helyütt utalok még a kése
delmes javitás cim alatt elmondottakra is.

A  jéggyári üzemről. Ez szokott lenni min
den cikksorozatnak az ütőkártyája. Lássuk, hogy 
is fest ez a valóságban. A város lóerőnként 
és óránként fizet 10 (tíz) fillért, ami több 
ugyan mint a kis gőzgépeknél elérhető 7—8 
filléres egységár, de az üzem tisztaságát, állan
dóan készenlétben tartását sokan nem látják 
megfizetve a 3 fillérekkel. Én ugyan ma is gőz
gépnek vagyok hive és nem az 50—60.000 
koronába kerülő, üzembiztonság tekintetében 
sok kívánni valót fenn hagyó Diesel moto
roknak.

Záradékul ajánlom a Wolfram lámpák hasz
nálatát, amely 16 gyertyás nagyságban is kap
ható már és nemcsak a társulatnál, de a keres
kedésekben is 2 kor. 40 fillérért beszerezhetők. 
Ez óránként H/2 fillér értékű áramot fogyaszt, 
a szénszálas lámpa pedig 472 fillér árut.

Az igazság érdekében ennyit tartottam 
szükségesnek elmondani.

Garbón.

K é r e l e m .
A büntető novellának (1908 XXXVI. t.-c.) 

a fiatalkorú terheltekre vonatkozó második fe
jezete folyó év január 1 én lépett életbe; e 
törvény és az életbe léptető rendelet értelmében 
a fiatalkorú terkeltek egyéniségére és életviszo
nyaira vonatkozó adalok megszerzésében, fel
ügyeletében, elhelyezésében és gondozásában a 
bíróságoknak „pártfogók" segédkeznek, amely 
pártfogókat a bíróság a területén alakult gyer
mekvédelmi bizottságoknak e tiszt elvállalására 
kész tagjai sorából, valamint a társadalomnak 
a pártfogói tisztre vállalkozó más egyénei közül 
választja ki.

Minthogy azonban a törvény üdvös ren
delkezései csak úgy hajthatók végre s a fiatal
korú bűnösök a bűn útjáról csak úgy terelhetők 
vissza és menthetők meg a munkás társadalom 
részére, ha ebben bíróságainkat az egész tár
sadalom segíti s mindig talál a bíróság olyan 
jelentkezőket, akik a pártfogói tiszt elvállalására 
keszek, a fiatalkorúak szabolcsmegyei jogvédő 
bizottsága nevében felkérem úgy a helybeli, 
mint a vidéki érdeklődőket, hogy erre való kész
ségüket alulírottnál, vágy Dr. Bartos Sándor

Kifakadt durván:
— Hát ússzál vissza a partra.
— Haha . . . hiszen nem tudok úszni, — 

kacagott a leány, s teste a viz sodrában egészen 
összefonódott Szervánszky testével.

* •*
Egyszer — akkor már régen úsztak — 

Szervánszkynak úgy rémlett, hogy valahol partot 
lát s a parton embereket. A leánynyal haragot 
tartott a folytonos kacagása és bosszantása 
miatt, de most úgy gondolta, hogy illendő meg
szólítani.

— Látod te is azokat az embereket a 
parton ?

— Látom.
— Mit gondolsz, megmentenek bennünket ?
— Azt gondolom, hogy kisebb gondjuk is 

nagyobb nálunk. Nem érdemes minket meg
menteni.

— Gyógyíthatatlan liba! — sziszegett a 
tenorista, de a leány megint csak kacagott halkan 
mintha ez volna a betegsége.

A viz most széles jókedvvel, harsogva him
bálta testeiket s Szervi nszky egy kissé megijedt, 
hogy fárstalan marad a nagy vizeken, mert a 
hullámok megszökti tték mellőle a kacagó leányt. 
De a másik pillaratban egy örvényes hullám 
megint egymáshoz csapta őket, s mielőtt még 
egy s?ót szólhattak volna, valami nagy hálóba 
keiültek együvé a levegőben. Aztán a háló

lassan leereszkedett a földre, s egy hallgatag 
hagy ember utánuk nyúlt, kiemelte őket a 
szárazra.

— Hol vagyok ? — fuvolázta Szervánszky, 
ahogy a színpadon szokta.

— Hol vagyok ? csipogta a leány is, mert 
ő is igy hallotta a színpadon.

Az a hallgatag nagy ember, — testét sötét
barna papi csuha borította, — mély basszus
hangon szólt:

— Az öngyilkosok szigetén vagytok.
A tenorista annyi bolond, exotikus operá

ban játszott, hogy most sem akart meglepődni. 
Annyi intelligenciával, amennyi egy tenoristától 
telik, rábámult a nagy papra és semmit sem 
tudott mondani, de a leány hamar rendbe hozta 
magát, fejéről a tojáshéjat, szemeiből a fűszála
kat, testéről a vizisást gyorsan letörölte s vidá
man kérdezte:

— Élni kell az öngyilkosok szigetén, vagy 
le kell feküdni, mint a halottaknak?

A nagy pap rideg basszusa annyit mondott:
— Élni kell.
A leány tapsolt örömében.
— Nagyszerű. Hát élni fogok. Nem öltem 

meg magamat egy ilyen vén papagály miatt.
Vrn papagály, — sziszegett a tenorista s 

a haját tépni akarta, de eszébe jutott, hogy a 
víz lemosta a parókáját.

A nagy pap egy sziklára ült s nem törő

dött tovább se a tenoristával, se a kis nyalassál. 
Úgy tetszett, hogy a tengert lesi s hálóját kezé
ben fogva uj érkezőkre várt Távoli sziklákon 
más papok is látszottak, végtelen sorba annyi 
pap, mint égen a csillag, mindegyiknek kezében 
háló s mindegyik hallgatag.

Szervánszky megállóit zavartan, mint aki 
nem tudja a szerepét. A leány nem törődött 
vele, kacéran a pap közelébe táncolt.

— Tisztelendő uram, idegenek vagyunk s 
nem tudjuk a járást. Ha volna olyan kegyes.

A nagy pap félkarját meglendítette s hátra
felé mutatott. Ezen a mozdulaton túl egy szava 
sem volt. A leány eleinte tovább akart kérde
zősködni, de amint hátranézett s az első for
dulónál egy asszonyt látott meg, mást gondolt. 
Asszony beszédesebb lesz. Csinos pukkedlit csi
nált a pap felé s megindult a szigeti asszony 
irányában. A tenorista lassan utánna kullogott.

A fordulónál egyszerre eleven élet fogadta 
a jövevényeket. Népes utcákban láttak, emberek, 
kocsik, üzletek, templomok köszöntötték s fel
tűnő legföljebb az volt, hogy az ég milyen hi
hetetlenül szürke, a lárma milyen halottan 
tompa, a levegő milyen habonásan reszkető. A 
házak ormán furcsa, istenes felírások ragyogtak. 
Az egyik azt mondta: „nem lehet az élet elől 
megszökni", a másik azt hirdette: „végig kell 
folytatnod, amit egyszer megkezdtel", a harma
dikról az volt olvasható: „nem akkor halsz meg,

TELEFOM 129.TELEFON 129.

Újdonságok női ruha díszeiben a báli idényre a legnagyobb
z  női*, férfi divat és rövidáru üzletében.

választékban kaphatói
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egyesületi titkár urnái, akár szóval, akár levél
ben bejelenteni szíveskedjenek.

A tennivaló ez ügyekben igen kevés fárad
sággal es semmi költséggel sem jár.

Minden beadvány, amit ilyen ügyben a bí
rósághoz intéznek a pártfogók, bélyegmentes és 
minden levél portómentes, ha kivül ez a zára
dék rajta van: .Hivatalos felszólításra, fiatal
kora terhelt ügyében portómentes.*

Dr. Bodnár István, ügyvezető-alelnök.
— Kiállítási sorsjáték. A Szabolcsvár- 

megyei gazdasági egyesület folyó év szeptem
ber havában jubiláns mezőgazdasági és ipari 
kiállítást rendez s ez alkalommal a kiállítás vég
rehajtó-bizottsága tárgysorsjátek rendezését ha
tározta el.

A sorsjegyek még e hó folyamán egy ko
ronás névértékben a szabolcsvármegyei tanítók 
egyesülete által forgalomba hozatnak, tehát 
szaboiesvarmegye területen minden községben 
a tanító uraknál kaphatók lesznek.

E tárgysorsjaték főnyereménye egy teljesen 
fölszerelt jukker fogat, mely körülbelül 2500 
korona értékel képvisel. Ezenkívül 1000, 800,
600, 400, 200, 100 koronás nyeremények, a 
legkisebb nyeremény pedig 5 korona értékben 
lesz kisorsolva.

Amidőn e dologra fölhívom a Nagyérdemű 
közönség becses figyelmet, egyben nem mu
laszthatom el azt közölni, hogy e tárgysorsjá
tékkal nemcsak a szabolcsvármegyei gazdasági 
egyesület áltál tervbe vett s felállítandó mező- 
g izdasági muzeum alapítására, hanem szabolcs- 
varmegyei jegyzők és tanítók árva pénztáruk 
gyarapítására is szolgál.

Tehát mindnyájunknak érdekében van, kik 
e fennt említett testületek ügyét szivén viselik, 
hogy ezen sorsjáték mozgalmát előmozdítsak, 
de egyúttal maguknak is csekély összeggel eset
leges nyereményt biztosítsanak.

Végül megjegyzem, hogy a nyeremény tár
gyak kizárólagosan a kiállítók által kiállított 
tárgyakból lesznek beszerezve.

— Lezuhant a magasból. Stanicz János 
mártonfalvai béresnek valami dolga akadt a 
padláson. Mikor elvégezte a munkáját, a falhoz 
támasztotta a létrát, de munkaközben elcsú
szott ós főidre zuhant. Az esés következtében 
eltört a hal lába. A csontszilánkok nagyfokú 
vérzést is okoztak, úgy hogy kórházi ápolásra 
szorul.

ha te akarod, hanem akkor, ha az Ur akarja*, 
a negyedik kategorikusan szólt: .leéled, ami 
hátra van*, az ötödik sejtelmesebb volt: .majd 
eljönnek érted* s egyáltalán házról szólt valami 
figyelmeztetés, amiből a szigetlakoknak meg- 
kellett érteniök, hogy nincs öngyilkosság s aki 
azt hitte, hogy egy ugrással kiszökhetik az élet
ből és gyötrelmeiből, vagy ostobaságaiból, annak 
rá kell eszmélni, hogy csak az öngyilkosok 
szigetéi e szökhetett, ahol folytatnia kell az életét 
gyötrelmeivel és ostobaságaival egyetemben.

A tenorista megbámulta a furcsa felírásokat 
s nem értette, de nem is törte tovább rajtuk a 
fejét. Nem arra való a tenoristafej, hogy törjek. 
A leány azonban már egészen felvidult s meg
szólította az első asszonyt, aki útjába akadt.

— Jó asszony!
Az megnézte a leányt s csöndesen muta

tott balra.
A Szerelemvárosba menjetek.
— A Szerelemvárosba? — dadogott a kis 

kóristaleány.
— Hiszen szerelemből haltatok, ugy-e ?
— Igen.
— Ott balra. A szerelemvárosban kaptok 

hajlékot.
A kóristalánynak eszébe jutott valami. 

Ravaszul kérdezte:
— Maga lelke n melyik városban lakik?
— A Hiuságvárosban.
Ezzel a hiuságvárosi asszony már tovább 

is ment. Szervánszky értetlenül nézett utánna, 
de a leány agyában már kezdett gyűlni a vilá
gosság. Úgy kell lenni, hogy a sziget külön 
szállásolja el a különböző öngyilkosokat s jut 
külön városrész a boldogtalan szerelem, a sér
tett hiúság, a tőrt becsület halottainak.

(Folyt, köv.)

— Csendőr és parasztlegény. Retköz- 
berencsen parasztbál volt, amelyen a legényei 
egymással összeverekedtek. A kocsmáros kény
telen volt csendőröket hivatni, ám a verekedők 
nem hajlottak a szóra, hanem m -gragadták az 
őrsvezető és az egyik csendőr szuronyát, úgy 
hogy azok fegyverüket nem használhitták. Az 
egyik csendőr revolvert rántott és az egyik ve
rekedő legényt megsebesítette. A súlyosan meg
sebesült Haliska Jánost beszállították a kisvár- 
dai kórházba, ahol sikerült a golyót testéből 
eltávolítani. A csendőrparancsnokság megindí
totta a nyomozást, hogy vajon a cseniőr a 
fegyvert önvédelemből használta-e ?

— A városok állami segélye. A rende
zett tanácsú városok országos egyesületének 
tanácsa vasárnap déle'előtt ü'ést tartott Buda
pesten, a melyet a városok állami segélyére 
vonatkozó ministeri rendelet és a városi tiszt
viselők fizetésrendezését tárgyaló törvényjavas
lat volt, a mely nagyon beható élénk vita anya
gául szolgált. Az ülésen megjelent Májerszky 
Béla nyíregyházi polgármester is.

— A güuiőkóros tehenek irtása. A föld
művelésügyi miniszter a tőgy-gümőkóros tehe
nek irtását az ország egész területére kiter
jesztette. A tehenek irtásával a törvényhatósági 
magyar kir. állatorvosokat bízta meg a minisz
ter. Ez a rendelet a közélelmezés tekintetében 
nagy fontosságú, mert a gúmőkóros tehenek 
teje igen veszedelmes az emberek egészségére 
és ez a veszedelem most meg fog szűnni.

— Az állatvizsgálat szigorítása. A föld- 
mivelésügyi miniszter könendeletet intézett az 
ország összes törvényhatóságaihoz, amelyben 
felhívja őket, utasítsák az állatvásári szakértői 
teendőkkel megbízott állatorvosokat, hogy a 
vására felhajtott állatokat a legszigorúbban és 
a legpontosabban vizsgálják meg. Okot e ren
delet kibocsátására az szolgáltatott, hogy az 
utóbbi időben a vásárra felhajtott állatok vizs
gálatát nagyon felületesen végezték.

— Az ujfehértól első dalegylet január 
hó 22 én szombaton este, a községháza nagy 
tanácstermében jótékonycélu zártkörű Daleitélyt 
rendez. Belépődíjak : Gsaládjegy 4 korona, szq- 
mélyje/y 1 kor. 60 fii!. Műsor: 1. Himnus az 
éjhez, Beethoven L-től énekli a dalegylet. 2. 
Szavalat, előadja Horkay Gyula joghallgató. 
3. Magyar népdalok : a) Sürü erdő. sötét erdő,
b) Kip-kop stb. c) Dalol az én . . Hoppé R tői 
énekli a dalegylet. 4. Monológ élőképpel, elő • 
adja Szombathy Margit urleány. 5. Népdalegy
veleg : a) Nem marad a .. b) Kecskeméti híres . .
c) Régi régi stb. Hoppé R-től énekli a dalegylet.
6. Szavalat, előadja Orosz Tamás hitanh allgató.
7. Turista polka-mars, Sz. Nagy J-től énekli a 
dalegylet.

— Leütötték. Gsumpelik Ferenc iparos- 
tanulót tegnap Pristyák József a zöldségtéren 
leütötte. A súlyosan sérült gyermeket az első 
segítségben Widder dr. részesítette.

— Szabolcsvármcgye Almanachja meg
jeleni diszkötésben isi amelynek címlapját Éva 
István tervezete szerint a vajai vár és a megye 
stilizált címere ékíti. A munka terjedelmessé 
géről és sokoldalúságáról már megemlékeztünk, 
melyhez csak annyi a hozzá tenni valónk, hogy 
a diszkötéses Almanach 3 koronába kerül.

— Gazdálkodók figyelmébe. A művelési 
ágakban beállott változások a múlt 1909. év 
folyamán e célra kirendelt becslő nizottság által 
önállóan osztályba lettek sorozva, és ezen mun
kálatokról szerkesztett változási jegyzékek az 
1909. évi Pénzügyminiszteri utasítás 19090 
számú rendelete értelmében f. hó 24-től számi - 
tott 30 napon keresztül közszemlére lesznek 
kitéve a városi birtok nyilvántartási hivatalban.

Ebből kifolyólag figyelmeztetnek .az érde
kelt felek, hogy ezen fenti zárés határidő alatt 
a szóban levő jegyzékeket megtekinthetik, s a 
netalán sérelmesnek vált osztályba sorozások 
elleni felszólamlásaikat ugyanott előadhatják. 
Kelt. Nyíregyházán 1910. január hó 18 án Olt
ványi Ödön adóügyi tanácsos.

— Elragadt lovak. Tegnap este a paróchia 
előtt egy ló a motortól megijedt és a taligát 
felborította. Az azon ülő Fekete Péter nevű 
gyermek azonban jelentéktelen sérüléseket szen
vedett csupán.

— Uj név. Klein Maxi (Mksi) kisvárdai 
lakos családi nevének „Kovácsira kért átvál
toztatása belügyminiszteri rendelettel megenged 
tetett.

— Hivatalos vizsgálat. Géresi Kálmán 
tankerületi főigazgató hivatalos vizsgálatot vég
zett e hét folyamán a helybeli főgynasiumban. 
Tapasztalatairól nagy elismeréssel nyilatkozott.

— Az Apolló színház e heti műsora a 
megszokott gonddal és változatosságai van össze
állítva. A műsor senzációja a budapesti Apolló 
ezidei egyik legnagyobb „slágere*, Hercegnő és 
rabszolganő. Történelmi művészi újdonság. Pazar 
kosztümökkel. M*sés term. színterekké. Igazán 
remekműve a fihntechnikának. Igen érdekes 
sportlátvánvosságot képez Zeppelin IIl. Berlinbe 
érkezése. Megfigyelhető e képsorozaton az a 
rajongó szeretet, melyei a berliniéi milliói elü
kön a német császárral, a léghajós grófot fogad - 
tás. Az óriási ovációk, a nép ujongó öröme. 
Argentiniai eowbayok élete. Nagyon tanulságos 
es érdekes látvány. Délamerikai vadregényes 
tájképek, népszokások. Nagy sser.zációt keltett 
megjelenésekor Delhi ről a szent indus városról 
készült mozgófénykép sorozat. Az india városo
kat körülvevő titokzatosságról rártja le a leplet 
e pompás színes felvétel, mely főleg az intelli
gens közönség körében arat nagy tetszést. Hu
moros képek: Színész szerelem! kitűnő francia 
bohózat. Nátha, zsebkendő nélkül! Óriási kacag
tató jelenetek. Végül a legnépszerűbb komikus 
Lehman úr legújabb szereplése: Pali Afrikában ! 
címen. A vasárnap d. u. gyermek előadásokon 
színre kerül: Megjött a Jézuska! e rendkívül 
kedves gyermektörténct. Eiőadasok mint ren
desen.

— Gyilkosság. Gerbár Mihály 28 éves és 
Gráf Ferenc 42 éves nyíregyházi taiigások össze 
szólalsoztak a Zöldség-teren. Gerbár a vitatko
zás hevében egy karóval olyat ütött a Gráf 
Ferenc fejére, hogy az eszméletlenül össze ro
gyott és tegnap délelőtt az Erzsébet kórházban 
meg is halt. Gyilkosát már át is kisérték az 
ügyészséghez.

Szabolcsvármsgye és a vidék
l e g n a g y o b b

megbízható,
legolcsóbb,

elsőrangú,

ékszorésóraraktára
Sándor Rezső

áza, Városház-utca 3 sz.
N a g y  vállas a. n:
j e g y g y ű r ű k ,

arany lánczok,
a r a n y  ó r á k ,  

bríüiantésgyémjntékszerek, 
e z ü s t  evokészletek, 

tá lc á k ,
■ J  1—1 2 -3

giraudolo'k, 
készle tek,  

C hina e z ü s t
dísz és háztartási cikkek, 

Mesés olcsó árak.
tSSté

l Farsangi cikkek a legjobb ruhadiszek gasok , legyezők , 
b á li k e z ty ü k

óriási választékban  kaphatók : 
Menyasszonyi Icoszor-ulc és fátyolok:.

. S te r n  S á n d o r- »
nri, női, divatára üzletében Pazonyi-n.2.
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— Meghivó. A Szabolcsvármegyei Tanító

egyesület választmánya f. év január 26-án dél
után 2 órakor Nyíregyházán az ág. ev. központi 
iskola helyiségben tartandó rendes gyűlésére.

Tárgysorozat: 1. Elnök időszaki jelentése.
2. 1909. november 10 iki közgyűlés jegyzőköny
vének felolvasása. 3. Az országos paedagógiai 
könyvtár és tanszermúzeum elnökségének meg
keresése. 4. A szabolcsvármegyei gazdasági 
egyesület állal kibocsátandó sorsjegyek elárusi- 
tásának ügye. 5. A Hunyadi Tanítók Házában 
létesítendő 4000 korona szobaalapitvány 1910. 
évi részletének megállapítása. 6. Az egyesület 
pénz- és könyvtár átadásánál bizottsági jelentés.
7. Az 1910. évi kölls'gvetes tárgyalása. 8. Palyu- 
kérdés es vita ételek kitűzése. 9. Tagdijhitrányok 
behajtása iránt intézkedés. 10. Indítványok tár- 
gyala^i Iveit Nyíregyházán, 1910. január 21. 
Orsovszky Gyula, egyesületi elnök.

— A kanári m adár ápolása, kezelése és 
tenyésztése cim alatt most jelent meg egy 
ügyesen szerkesztett kis kézikönyv, amely ma
gában foglal mindent, amit erről a kis házi 
kedvencről tudnunk kell. Örömmel látjuk e 
hézagpótló rnűveeske megjelenését, amelynői 
megtanulhatjuk az ápolás, gondozás és tenyész
tés körül való teendőket. Sok-sok hasznos ul- 
inutatást találunk e művecskében, amelyek isme
rete feltétlenül szükséges mindazoknak, akik 
kanari madárral bírnak, vagy azok tenyészté
sével foglalkoznak. Ára e művecskének 1 kor. 
Kapható minden könyvkereskedésben, de az 
összeg előleges beküldése után a kiadó Löw 
nőverek könyvkereskedése Budapest, IV., Sütő
utca 5. bérmentve küldi meg mindenkinek.

— Értesítés. „Nyíri Lombok* cim alatt 
Lengyel József újabb novellái megjelentek. Az 
előfizetőknek f. hó 22-től 31-ig küldi szét a 
megfelelő példányokat.

— Segédjegyzök és községi alkalmazot
tak országos mozgalma. Az ország segéd
jegyzői kara, valamint községi és körjegyzőségi 
alkalmazottai a .Közigazgatási Közlöny* szer
kesztőségének (Budapest, VII., Ríkóczi-ut 19.) 
kezdeményezésére helyzetük javítása és szolgá- 
Ja/i viszonyaik rendezése céljából országos moz
galmat indítottak. A mozgalomhoz Bács-Bodrog 
vármegye segédjegyzői és alkalmazottai élén már 
több vármegye segédjegyzői kara csatlakozott, 
úgy, hogy az országos értekezlet és a „Segéd
jegyzők és községi alkalmazottak országos egye
sületének* megalapítása a legrövidebb idő alatt 
megtörténik. A mozgalom élén dr. P. Ábrahám 
Dezső országgyűlési képviselő a lap főszerkesz
tője és Karácsony Gyula felelős szerkesztő álla
nak, kiknek közismert agitálása elég garancia 
arra, hogy a községi alkalmazottak kívánsága 
mielőbb teljesedésben menjen.

— Royál orfeum (Erzsébet-körut 31.). 
Minden este fellépnek az izlandi vendégek, kik 
a .Glimával* már egész Európát bejárták s 
mindenütt óriási feltűnést keltettek. Ezenkívül 
két új bohózat: Die G’schamige es Zsuzsu. Solti 
Herminnek és Gyárfás Dezsőnek új kupléik van
nak és ezeken kívül a többi magas nívójú szá
mok rászolgálnak a közönség elismerésére.

— Vasúti liirek. Foglalkoztunk már a 
debreczen—nagyváradi vasúti vonal ügyével, 
amelynek folytatását képezi majd a nyíregy
háza—kassai vonal megépítése. Most arról érte
sülünk, hogy Debrecen es Na,ryvarad között a 
vasutat már a tavasszal megkezdik épiieni. 
Máramarossziget—Debreczen—Budapest között 
közvetlen kocsik járlak eddig, amelyet a sza- 
bolcsmegyeiek is előszeretettel használtak. — 
Októberben ezek megszünteti ettek, amelyeket 
Máramaros, Szatmár és Hajdú megyék íelira ilag 
kértek visszaállítani, d« azt a miniszter a vonat
késések csökkentése miatt nem tartotta tel
jesíthetőnek.

A nyíregyháza vidéki kisvasút átadása folya
matban van. Balogh mérnök helyszínén tanul
mányozza a villamossá való átalakítását.

— Képviseleti közgyűlés voit tegnap a 
városnál, amelyen a tagok szokatlanul nagy 
számban jelentek meg. A polgármester általános 
helyeslés közben üdvözölte a tagok it a íolyo év 
első gyűlésében és különösen az újonnan be- 
jötteknek ajánlotta figyelmébe a varos érdeké
ben való önzetlen munkálkodást. A villamos

világítási és a kisvasutal átvevő társaság közös 
kérvényben engedményeket kért a várostól, 
mely kérvényt egy szakbizottság elé utalták. 
Érdemleges határozatot a februári havi közgyű
lésben fognak hozni, amikor tárgyalni fogják 
még a csatornázás és vízvezeték létesítésének 
dolgát is, amelyet most egy 21 tagú bizottság
nak adtak ki. A közgyűlés köszönetét mondott 
az országos vízépítési igazgatóság közegészség- 
ügyi osztályának is, amiért felajánlotta a nagy- 
fontossagu ügybeni közreműködését. A városi 
nyomtatványom szállításával Jóba Elek céget 
biztak meg.

— Zárlat. Veszettségi eset miatt a kutyák 
isméi zár ala vétettek.

— Utazó női felöltő. Városunkból egy 
ismeretlen egyén női felöltőt küldött postán 
Debreczenbe, amely azonban hibás címzés foly
tán vissza jött Nyíregyházára. Amennyiben a 
dobozon látható felírásban említőit Rózsa Lajos 
cég odi nyilatkozott, hogy ö a felöltöt előtte 
ismeretlen egyénnek adta el, azt at nem veszi, 
igy az jogos tulajdonosának jelentkezéséig a 
rendőrségnél helyez elett letétbe.

— ism ét a cigányok. Birencs községben 
Giünbaum Lijos szatócs üzletének a falát kiás
ták es 150 kor. készpénzt és árukat loptak el. 
A csendőrség a tetteseket Szarvas J >zsef es 
János személyében kiderítette, akik most mar 
a nyíregyházi ügyészség fogházában gondolkoz
nak a kis kaland felett.

— Budapesti Cabaret Bonboniere. Min
den este fellépnek: Keleti Juliska, Virágh, Kő- 
váry, Balogh B., Gonda stb. A saison slágere: 
A minta-cabaret. Továbbá: A dr. úr az operá
ban. — The Messenger girl. — B. V. É. K. — 
Az előleg. — Molnár Ferenc darabjai, satirák, 
paródiák, dalok.

magtar-
szervez-

szinügyi 
a szin-

Orvosilag jáulvu. Vasa es in lyagoijount, a 
vesemedenc idült hurutjainál, hugyző és fóvény- 
képződésné a légutak és a kiválasztó szervek 
hurutos bánalmainál kitűnő hatásúnak bizonyult. 

F ő r a k t á r :

W asserm ann  Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üreg és porcellán 

nagykereskedőnél Nyíregyháza,
598—10—11

— Politikai élet. A politikai viszonyok 
változása kívánatossá tette, hogy a szabolcs- 
varmegyei 48-as függetlenségi párt az esetleges 
képviselőválasztásokra szervezkedjék. A szomba
ton 10 órakor a Korona nagytermében 
tandó közgyűlés megállapítja majd a 
kedés mikéntjét.

— Színházi hír. A debreczeni 
bizottság minapi ülésén állapította meg 
ház bérletére vonatkozó uj szerződési formulát. 
A mostani szerződéshez képest több lényeges 
módosítást eszközölt a bizottság az uj szerző
désen. I»y első sorban a szerződési idő tarta
múi hat °év helyett három évre redukálják. — 
Ezenkívül a színigazgatótól megvonják az összes 
szubvenciót. Ezek értéke mintegy húszezer ko
rona. Kötelezik ezenkívül az igazgatót, hogy a 
fentartasi költséget, és a tűziár biztosítást az 
igazgató fedezze. Ezek összege tizenháromezer 
korona s fedezetük a múltban a városra hárult. 
Mindezekkel szemben a bizottság fölemeli a 
helyárakat. A helyárfölemelés maximuma h u 
szonöt százalék lesz, a minimuma tizenöt szá
zalék. — A bizottság ugyanis az . alsóbbrendű 
helyeket kisebb arányban emeli, mint a maga- 
sabbrendüeket. Nevezetes újítás az is, hogy a 
jövendő igazgató a színházi idény tartamát ille
tőleg szabad kezet nyer a várostól. Bennünket 
annyiban érdekel a dolog, hogy a nyíregyházi 
színházban a debreceni társulat szokott játszani, 
aki bizonyára megkísérli az itteni arak emelé
sét is.

— A kereskedő ifjak egyletében f. ho
23-án este 9 órakor Leffler Béla főgimaáziumi 
tanár „Az uj migyar lyráról* előadást tart. 
Vendégeket szívesen lát a vezetőség.
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— Színház. Zilahy Gyula színtársulatával, 
amiként jeleztük már, átjön hozzánk 3 estére. 
27-én, csütörtökön előadják a Taifunt, amely a 
fővárosban általános feltűnést keltett. 28-án 
Hanka, 29-én pedig az édes Grisettek kerülnek 
bemutatásra. A jegyek a Fereaczi-íéle könyv- 
kereskedésben kaphatok.

— Katonalovak. A 14 ik huszárezred 
pótkeret márciusban 50 drb lovat ad ki hasz
nálatra. A vagyon és erkölcsi bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényeket már most be lehet adni 
a keretp.arancsnokságához.

— (ingyilkosság. Eőr községben Bajcsai 
Piroska 18 éves nevelőnő agyonlőtte magát. 
Tettének oka ismeretlen.

— Hű cselédek. Erényi Sándor birii gaz
daságában régebben történnék lopások, ame
lyeknek tetteseit a csendőrség most Papp Ignác 
es László személyében kiderítette.

— A szinésznövendékek folyó hó 22-én 
a városi színházban érdekesnek ígérkező elő
adást tartanak. A debreczeni sziniiskola fiatal 
gárdájában sok jeles tehetség van, akiknek já 
téka sokat ígér. — E'.úttal több egyfelvonásos 
darabot adnak elő tanáraik közreműködésével.

— A nyíregyházi városi dalegyesület 
Víg-Estét rendez február 6 án vasárnap a 
Nagykorona összes termeiben. — A fényesnek 
Ígérkező esfre mind a dalegyesület, mind a 
szükebb körű vigalmi bizottság lázas készülő
dést fejt ki. A sikert már az egyesület tevé
keny elnökének, dr. Prok Gyulának a neve is 
biztosítja, de Kovách Árpád karmester első 
szereplése is érdekessége lesz az estének. A vi
galmi bizottság egy előkelő fővárosi színművészt 
is felkért a szereplésre, nemkülönben a helybeli 
műkedvelők színe-javát. Egy bájos úri leány 
prológot fog mondani, az urak mókáznak, a 
dalegyesület pedig természetesen dalszámokkil 
kedveskedik. Erre a Víg-Estre már is felhívjuk 
a váró közönségünk figyelmét.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban 
olcsón és gyorsan készít Klafter Ignácz legújabb 
gépekkel és belükkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyi-utca 9.

— Meghivó. A nyíregyházi „Polgári O l
vasó Egylet* évi rendes közgyűlését, választ
mányi határozat alapján, folyó évi január hó 
30-án vasárnap d. u. 3 órakor az egyesület 
nagytermében tartja meg, melyre az egyesület 
összes tagjai hazafias tisztelettel meghivatnak. 
A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó és évi 
jelentése. 2. Számvizsgáló bizottság jelentése az 
1909-iki egyleti pénztár állapotáról. 3. Az 1910 
évi költségelőirányzat tárgyalása s annak elfo
gadása. 4. Az egylet tisztikarának lemondása, 
ű. Az egylet tisztikarának megválasztása. 6. A 
választmány V* dának kiegészítése évenkénti ki
lépés folytán. 7. Számvizsgáló bizottság válasz
tása az 1910-ik évre. 8. Tárgyalható indítvá
nyok. Nyíregyházán, 1910. janáár 13 án. Bogár 
Lajos egyleti elnök. Fazekas János egyl. titkár.

— Közgyűlések. A Szabolcsi Hitelbank 
saját helyiségében február 3-án, délután 3 
órakor, a Nyírvidéki Takarékpénztár pedig 
február hó 6-án délelőtt 10 órakor intézeti 
helyiségében közgyűlést tart.

— Szállítások. A szabolcsmegyei gazda
sági egyesület kiállítása ügyében többféle pá
lyázati hirdetményt bocsátott ki. A takarmány 
és alomszállitásra ápr. 15 ig, vendéglő bérletre 
febr. 15 ig, kölcsöncsarnokok építésére szintén 
február 15-ig lehet pályázni. A hirdetmények 
lapunk más helyén olvashatók.

— Adomány. Szabolcsvármegye törvény - 
hatósága Horváth M haly történetírónak Csong- 
rádon felállítandó szobrára 200 koronát ado
mányozott.

— Gyengetehetségü gyermekek iskolája
címen Budapisten a Mosonyi utcában egy tan 
intézet van, amelyet vármegyénk is segélyez és 
igy a szabolcsmegyei szülők gyermekei a fel
vételnél előnyben részesittetnek.

— Uj állás. Rakamazon jegyzői állás üre
sedett meg. Kérvények a gávai szolgabirohoz 
jan. 25-ig adhatók be.

— Közszemlére tétel. Értesittetnek az 
érdekelt adózok, hogy u kereskedelmi és ipar
kamarai illeték kivetési lajstrom és tőíönvv az 
1910. évre vona közöltig a kir. adohivataltó
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atétovázzék, ha fáj
hanem  használjon azonnal Beretvás  past i l l át ,

amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és tejfájás1 
elmulasztja. Orvo- 4 Q f l  Kapható minden gyógy,
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leérkezett, s az a városi adóhivatalban f. évi 
január 20-tól 28-ig terjedő 8 napra közszemlére 
kitétetik. Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy 
netaláni felszólamlásaikat: a) azok, akik ezen 
illetékkel már az előző évben is meg voltak 
róva, a lajstrom kitételének napjától; b) azok 
pedig, akik ezzel ezúttal első Ízben rovattak 
meg, az iparkamarai illetéknek az adóköny
vecskéjébe történt bejegyzése napjától számított 
15 napon belől beadhatják. Nyíregyháza, 1910 
január 15. Városi adóhivatal.

— Bérbeadás. Besenyőd község határá
ban gyakorolható vadászati jogot a község
házánál január 25-én adják bérbe.

— Hirdetm ény. Újból felhívom az 1908. 
énben már adófizetőket, hogy amennyiben az
1909. évi adójuk adókönyvecskéjükbe még be
vezetve nem volna, annak eszközlése végett 8 
napon, mint záros batáridőn belől a városi 
adóhivatalban jelentkezni annyival is inkább el 
ne mulasszák, mert ellenkező esetben a törvény
szerinti 2—10 korona pénzbírsággal fognak 
sujtatni. Nyíregyháza, 1910. január 15-én. 
Városi adóhivatal.

Felér (sípra) Ml

6 _________________________

3 óra alatt meglepő szépen tisztit,
GyészrulÉat 24 óra alatt fest:
Gabulya M ihály
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete

Nyíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
(Zrínyi szálloda udvar.) 646-5-17

— Felhívás. Tudomásvétel, miheztartás 
és esetleg további szabályszerű eljárás végett 
értesítjük Szabolcsvármegye területén müködő- 
kisdedovónőket, tanszerkészitőket. játék gyáro
sokat, hogy a „Szépé svármegyei Óvokör* 1910. 
év juniús hó 26-tól julius hó 3, illetve 5-ig 
országos kisdedovói kiállítást rendet Lőcsén.

Kiállíthatok mindenféle hazai készítésű játé
kok, kisdedovói- alaki foglalkozások termékei, 
kisdedovói rajzok, kisdedovó intézeti és kisde
dovói játékok szóval a kisdedóvás körébe vágó 
és vele kapcsolatos dolgok.

Felhívjuk tehát ebből kifolyólag mindazon 
kisdedovónőket, kisdedovó intézetek vezetőit, 
felügyelő-bizottságok, játékgyárosok, tansierké- 
szitŐK és az érdeklődő szülők figyelmét, kik 
ezen kiállításon akár, mint kiállítók, akár mint 
kiállítás megtekintő! részt akarnak venni, ebbeli 
szándékukat legkésőbb 1910. év április hó 15-ig 
a kiállítás titkáránál (Halmos Andor kir. s. tan- 
felügyelőnél Lőcse,) jelentsék be, közölve vele 
azt is, hogy kiállítás esetén mennyi hely (négy
zetcentiméterekben:) szükséges a kiállítandó tár
gyakra.

Megjegyeztetik, hogy a kiállító csak a kiál
lítandó tárgyak oda és visszaszállításának költ
ségeit fizetik, és hogy a kiállitottárgyak el is 
adhatók. A kiállítás és a vele kapcsolatos ünnep
ségek sorrendjét a kiállítás vezetősége a .Kis
dednevelésben* annak idején közölni fogja. Nyír
egyháza, 1910 január 8-án. Szabolcsvármegye 
kir. tanfelügyelősége.

— Tanügyi férfiak figyelmébe. A val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr több 
ízben tapasztalta, hvgy főleg a gazdasági nép
iskolák tanítói; ezen iskolák helyi hatóságai segély 
iránti kérvényüket a kir. tanfelügyelő elkerülő 
sével közvetlenül a földmirelésügyi, vagy más 
Minisztériumhoz terjesztették fel.

Minthogy ezen kérvények véleményezés 
végett úgy is minden esetben a vallás és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz tétetnek át 
es a vk. miniszter úr minden esetben kikéri az 
illetékes tanfelügyelő véleményét is, egyrészt 
az ügymenet gyorsítása érdekeben, másrészt 
hogy az esetleg indokolatlan kérelmezéseknek 
eleje vétessék ehendeli a miniszter úr az 1909. 
évi dec. hó 23-án kelt 85.086 számú magas 
rendeletével, hogy a gazdasági népoktatási inté
zetek akar a löldmivelésügyi, akár a kereske
delmi Miuiszter úrhoz intéznék kérést, azt csakis 
az illetékes kir. tanfelügyelőhöz terjeszthetik be, 
illetőleg csakis az illetékes kir. tanfelügyelőségek 
utján kérelmezhetnek.

Miről az érdekeltek tudomásvétel és mihez 
tartás végett ezennel értesítjük. Nyíregyháza,

S Z A B O L C S 1910. január 22.
1910. január 14. Szabolcsvármegye kir. tanfel
ügyelősége.

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

Gottschllg-féle tearumok, legjobb minő
ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÓR fűszer- 
kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, 
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltőnek, 
játszókártyák és hegedühurok legolcsóbban áru- 
sittatnak

— Báli és alkalmi újdonságok legna
gyobb választékban kapható Ungár Lipót divat - 
áruházában Nyíregyházán.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Debreczenen keiesztülntazók és arany ezüst, 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók figyelmét felhívjuk a Löfkovits Art- 
hur és Társa arany, ezüst, éra és ékszer 
áru üzletére, mely Magyarországon a leg
nagyobb s Debreczenbcn a Piae-utcán van.

Felelősszerkesztö és laptulajdonos
Hlatky Sclichter Gyula.

ad. 60—1910. K.

Árlejtési hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület 

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

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

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

A lett ajánlatok közül az alulírott elnökség 
saját legjobb belátása szerint és indokolás nélkül 
választ. 41—3— 1

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

A n y o m d a f e s t é k e n  át
■vezet a.z tit  a.

g a z d a s á g h o z
mert minél Ízlésesebb 
— és szakszerűbb —

nyom tatványokat
használ Ön vevői vagy 
feleivel való érintkezés
ben, annál rövidebb 
; :  leszen az útja. : ;

M ih á ly  Sám uel
könyiDjomdája éi p&pirkereskedése
Debreczen, Piac-utca 30. 

feladatának tekinti megbízóinak hathatós
s e g é d k e z e t

nyújtani és ezen cél elérésére áldozatok 
Arán is elsőrendű munkaerők közremükö- 

: :  dését biztosította.; :

Vizsgálja át nyomtatványait s a hiányzókból tegyen
próbarendelményt

úgy az ár, mint kivitelben öröme lesz!

ad. 60 -1910. K.

Arlejtési hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazdasági egyesület 

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

Felhívom az érdeklődőket, hogy zárt ajánla
tukat Nyíregyházán, a gazdasági egyesület titkári 
hivatalában 1910. évi április 15-én déli 12 
órájáig nyújtsák be.

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

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

A beérkező ajánlatok közül az elnökség 
szabadon választ. 40—3—1

Nyíregyháza, 1910. január 15.
G róf Vay Tibor, e. elnök.

S Í R K Ö V E K
mindenféle alakban és nagyságban
legolcsóbb árak mel

lett kaphatók s

{Fűim Zsigm ondinál
[537—52—52 Nyíregyházán,
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60— 1909. K.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szabolcsvármegyei gazd. egyesület az 

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

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

Felhívom mindazokat, kik ezen munkála
tokra pályázni szándékoznak, hogy erre vonat
kozó ajánlataikat a szabolcsvármegyei gazd. 
egyesület hivatalának a fennt megnevezett nap 
deli 12 órájáig nyújtsak be.

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

Az ajánlatok boritéka a következő felírással 
látandók e l: „A szabolcsvármegyei gazdasági 
egyesület titkári hivatalának Nyíregyházán. Aján
lat a 60—909. K. számú versenytárgyalási hir
detményben kiállítási kölcsöncsarnokok és egyéb 
munkálatokra. “

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 1 0 °/,-ának 
megfelelő bánatpénznek ezen hirdetmény számára 
való hivatkozással — a Nyíregyházi Takarék
pénztár-Egyesület pénztáránál történt letételét 
igazoló letéti nyugtatvány csatolandó.

Készpénz, vagy értékpapír az ajánlathoz 
nem csatolható.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyházán, 1910. január hó 15.
Gróf Vay Tibor s. k., e. elnök
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legújabb selymek és szövetekben
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A K yir egyházi Általános H itel

intézet R - T. UHO. február hó 2-án 
cl. e. 10 óm kor Nyíregyházán, az  
intézet sa já t helyiségében tartandó

Y. évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üzlet- 
évről.

2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámadások előterjesztése, a mérleg 

megállapítása és a nyereség felosztása felett 
határozathozatal.

4. A felmentvény megadása az igazgatóság 
és a felügyelő-bizottság részére.

5. A sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági 
tag és egy felügyelő-bizottsági tag helyének 3 
évre való betöltése.

Nyíregyháza. 1910. január 5.
Nyíregyházi Általános Hitelintézet Részvénytársaság 

igazgatósága.

Azon t. részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni 
ihajtanak. felkéretnek. hogy az alapszabályok 14 §-a 
■rtelraében 190b. december 31-ig nevükre irt részvényeiket, 
le nem járt szelvényeikkel együtt, legkésőbb a közgyűlést 
mevclüzö hétköznapon déli 12 óráig az intézet pénztáránál 
téritvény ellenében letenni szíveskedjenek.

.A felügyelő bizottság által felülvizsgált mérleg az 
intézet helyiségében van közszemlére kitéve.

Egyedárusitás Braun-féle 
k á l y h a c j ü s í

%V- -• .
t  ■ -•* *

S z ó l ö o lt v á n y ,
szőlővesszőről és borról nagy képes árjegyzékemet
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bárhol

Goldberger Dávidnál,
N yíregyháza , V asú ti-u t 20.
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s e mellett sok szölőkép van benne Szőlőolt 
ványokból és más egyéb b európai és amerikai j 
sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Dela- j 
waréból állandóan több millió készlet eladó, 
olcsó ár mellett Több ezer elismerő levél, közte 
több hercegi és grófi uradalomtól.
Cim : Szűcs Sándor fia, szőlőtelepe,

Bihardiőszeg.
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francia és német takaréktü/he- 
lyek kál haernyök, kályliatálcák, 
szenes hödóuök, fáskosarak, ol
csóbb és dis/esebb kivitelben.

Kerítés sodronyfonat
minden lyiikboség é3 drótvas ag- 
ságb iii tüskés kazal, sodrony bur- 
gon>akosarak, répakiemető és 
répakányó vilid1, répahántó fcé 
sek, villany sengő felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, töltények, konyha és ház
felszerelések. — Répa- és szecska
vágók, ekék és minden a vas 
szakmához tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.
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F1EINER LAJOS
______i

vaskereskedőnéi
Nyíregyházán

(,Korona*-épület, Pazonyi-utca.)

StSS&i

_ _ _ _ _ _ i i V S Z t l L ,
Vili, József-kiirut 16. BÍISÜPEST, Vili., Józssf-körut 16.
A főváros legmodernebb és legújabb szálludája. 
120 szoba és szalon. Központi gőzfűtés. Hideg 
és meleg vízvezeték minden vendégszobában. 
Lift. Vacuum clean r. Villanyvilágítás, Társalgó 
termek. Legnagyobb kényelem. Előkelő etterem 
és kávéház. Interurban, telefon. Mérsékelt arak, 
szobák 3 kor.-tól feljebb, fűtés, világítássá 
együtt. Modern egészségügyi tekinletek szerint 
berendezve. Villamos vasút-közlekedés az összes 

pályaudvarokkal.

eltünteti a szeplőt, máj foltot, pattanásokat és a 
bőrt bársonysimává és üdévé teszi.

1 tégely ára 1 korona.
1 drb Llliomtej-sziappan 1 korona.

1 üveg Lányi liliomtej mosdóviz 1 K 20 f. 
1 doboz Ilona pouder 70 fillér.

K a p h a t ó :

L á n y i  . D e z s ő
„Magyar Korona*4 gyógyszertárában

a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

r *

lioob rthtótth bdtoránihiza
A la p í t v a  1 9 0 3 . P a s o n y i-ú ic m  IO  s z á m .

i: ,
Állandóan raktáron tartom a mai legújabb divata fényezett Tj 

|  es különféle szinü háló, ebédlő, szalon és luxus bútorokat, |jj 
1 valamint saját készitményü angol bőr-moket és női szalon- II

Ui ?>
KÍ

| |  garnitúrákat, vas, félréz és egész réz hálószobákat, lószőr- és |  
| |  afrik madraczokat, úgyszintén egyszerűbb de jó kivitelű matt* l 
f bútorokat, mely felsorolt és raktáron levő, de itt f;‘i nem so- f
, roiható különféle hútorokat utóMeíetlen olcsó árban árusítóin.
*>  ̂J

' T i s :
f i

l i  11-13-2

| |  w  Képeket, tükröket, hajlított fa- ás vasbútarokat p ' r i  árban á ra s ita l
4 w h i ó h .

nuinuMF.umn

I

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

- - - -  a j á n d é k  t á r g y a k r a  - - - -
férfi, női fehérnemüek, blousok, siphonok, szőrme 
áruk, diszkötények, keztyük, és nagy választékban 

mindenféle bőráruk és kézimunkákra ZZUZ

y | r  I |] 11 C D  I I  i  U úri és n!>i divatüzlete 
Ii Ll IN II II II Ifi A H Hoche-czukrázda mellett.
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Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
NyiresjMzái, a türvényszét mellett.

Legújabb stílű palissander, mahagóni
fehér fényezett háló és ebédlő berendezé- ^  
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák.
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Ebédlő díványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond
5 3 5 -5 2 —54

H

&

Mr

»
X
X

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

Megtekinthető
BRITZ M IKSA

urnái
NYÍREGYHÁZÁN, 
:: Iskola-utca 3. ::

Magyarországi 
vezérképviselő:

Lukács
Rezső 

BUDAPEST, 

VI. Teréz-körut 36.

Kényelmes ré^z- 
letfizeté}.re is 
.*. kapható .*.

> MA* mt* 1

teljesen Idtliató irasu

:í m

A „Kisvárdai Takarékpénztár“ részvényeseit 1910. évi íebruái j 
13-ik napjának délután 4 órájára Kisvárdán, az in téze t helyiségé
ben tartandó j

o z g y u i é s r e
van szerencsém tisztelette l meghívni.

TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek felolvasása és a íelmentvény 

megadása.
2. Igazgatósági javaslat az évi nyereség hovaforditása iránt
3. A pénztárnoki állás betöltése.
4. Fizetések megállapítása.
5. Alapszabály módosítások.
6- Egyéb indítványok.
A felügyelő-bizottság jelentése a közgyűlés előtt 8 nappal az intézet helyiségében 

megtekinthetés végett ki lesz függesztve.
Kisvárda, 1910. jannár hó 10.

Jármy Imre, alelnök.

M E G H Í V Ó .
A „Szabolcsvárm egyei N épbank“ m in t szövetkezet

llt-IK ÉVI  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T
1910. évi íebruár hó 6-án délelőtt 10 órakor Nyíregyházán sa já t 
hivatalos helyiségében tartja  meg, m elyre a szövetkezet tagjait 
tisztelette l meghívja.

1ÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági jelentés a múlt üzletév eredményéről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámadások előterjesztese, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása 

felett határozathozatal.
4. A felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére.
5. Az V-ik vagyis 1910. évtársulat megalakulásának kimondása.
6. A kisorsolt igazgatósági tagok helyének betöltése és egy uj igazgatósági tagnak 

a választása.
7. A khorsolt 1 felügyelő-bizottsági tag helyének betöltése.
8. Esetleges indítványok.
Nyíregyháza, 1910. január 21-én.

A „SZABOLCSVÁRMEGYEI NÉPBANK- mint szövetkezet 
IGAZGATÓSÁGA.

JEGYZET: Az évi mérleg és számadások a közgyűlés előtt 3 nappal az intézet helyiségében a 
szövetkezeti tagok által mindennap átvehetők.

A közgyűlésen az intézet minden tagja, minden törzsbetét, illetve részjegy után egy szavazattal bir, 
huszonöt szavazatnál senki többet nem gyakorolhat ; mindazok kik befizetési hátránvban vannak szavazati 
joggal nem bírnak.

Minden szövetkezeti tag csak egy megbízást vállalhat el s e megbízást a közgyűlés előtt az elnöknek 
átadni tartozik. 25 szavazatnál azonban sem megbízást, sem saját nevében senki több szavazatot nem gyakorolhat

A kilépett igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok újra választhatók.

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyiregyházá

kerestetnek jutalék mellett elsőrangú mező
gazdasági gépek eladására. Csere üzletek is 
köttetnek. Teljesen bevezetett cég.

Címeiket tudassák a kiadóhivatalba „Gép
ügynök* címen.

A „Nyíregyházi Villamossági 
R észvénytársaság“ 1910. évi február 
hó 3-án délután 21/2 órakor Nyíregy
házán a társaság hivatalos helyiségé
ben m egtartandó

Xlll-ik évi rendes közgyűlésének
napirendje:

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság
1909. évi jelentése s ezzel kapcsolatosan a 
számadások megvizsgálása, a mérleg meg
állapítása és határozás a nyereség felosztása 
iránt.

2. Határozás az igazgatóság és felügyelö- 
bizotság részére adandó felmentés tárgyában.

3. A felügyelő-bizottság megválasztása.
4. Az igazgatóság jelenléti jegyei értékének 

megállapítása.
5. A felügyelő-bizottsági tagok évi tisztelet

dijának megállapítása.
Nyíregyháza, 1910. január 21.

Az igazgatóság.
Az alapszabályok 19. és 21. §-ai szerint minden rész

vényes minden 5 darab álfa letet részvény után egy szava
zattal bir és azon szavazatra jogosult részvényesek, akik 
a közgyűlésen személyesen vagy képviselőik által részt 
akarnak venni, a közgyűlésre kitűzött határnap előtt 3 
nappal részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel 
együtt Nyíregyházán, a társaság pénztárinál vagy a Nyíregy
házi Takarékpénztár Egyesületnél, vagy Budapesten a 
a .Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok 
számára* cég pénztáránál (V., Béla-utca 5.) letenni tartoznak.

Mérleg számla 1909. december 31-én.
Va gyon .  Központi telep : épületek, vezetékhálózat, 

gépek, transformatorok, árammérők, újabb befektetések 
stb. 778902 25. K. áru- és anyagkészlet 36833-09. K. pénz
tár számla 4400-78. K. adósok 64516 48. K. különféle 
aktirák 7658-04. K. összesen 892310-64. K.

T e h e r .  Részvénytöke számla 600000. K, törlesztési 
és értékcsökkenési tartalékok 170000. K. elfoga drámaink 
számlája 40000. K. hitelezők 17967 93. K. különféle passivák 
3722-53. K. nyereség áthozat 1908. évről 247345. K- 
nyereség 58146:73. K. 60890 18. K. összesen 892310-64. K.

Nyíregyházán, 1909. december 31-én. Szohor Pál s. 
k. üzetvezető. Benedikt Sándor s. k. könyvvezető. A Nyíregy
házi Villamossági Részvénytársaság igazgatósága: Gulácsy 
s. k. dr. Kovách s. k. JSchulek s. k. Tolnay s. k. Meg
vizsgálta és rendben találta a felügyelő-bizottság: Somogyi 
Gyula s. k. dr. Konthy Gyula s. k. Porubszky Pál s. k. 
Szegő Simon s. k.

55—1—1 
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