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Kereskedők kötelező társulása.
Most midőn az ipartörvény revideálása 

az irányadó ós Érdekeit körök elméjét 
foglalkoztatja, tevékenységét fokozott mun
kálkodásra serkenti, az egyes kereske
delmi és iparimmalak. kereskedelmi és 
ipar-test diniek a törvény több hiányát ve- 
y/. iC éles kritika alá, s mindannyian a 
hézagpótló intézkedések törvényes szabá
lyozását és üdvös reformok megvalósítását 
óhajtják: — felette hasznos, sőt szüksé- 
ees volna, hogy ezen revisio keretében 
több. a kereskedők létérdekét közvetlenül 
érintő és azok jelenlegi existentiájára, de 
különösen jövőbeni fejlődésére közvetlen 
behatással levő intézkedés, törvényhozási 
utón szabályoztassék. Így különösen a ke
reskedői eietfoglalkozás szakszerű ké- 
oesi:é*shez kötése,a felburjánzott tiszteség- 
teien verseny hatályos meggátlása és az 
/-.-zes kereskedők kötelező társulása által 
h-imíne a Kereskedelem és kereskedők 
ü orális tes existentiális érdekeit leghatha- 
? ,-abban biztosítani és fejleszteni. A kö- 
te'.-ző társulás törvényhozási szabályozását 
turv a kereskedelem tisztessége és felvi
rágzása. valamint általános érdekű nemzeti 
és sooialis kérdések helyes megoldhatása 
órdekil'ben is feltétlenül kívánatosnak 
tartjuk. A kötelező társulás ugyanis er
kölcsi és anyagi erőt nyújtana a keres

kedői életfoglalkozásnak, az ezen foglal
kozás terén felmerülő visszásságok meg
szüntetésére, a kebelében felburjánzott 
tisztességtelen elemek eltávolítására: egy
séges szellemet, összetartást teremtene a 
hazai kereskedők között és ekként emel
kednék a kereskedelem tisztessége, s ezen 
életpálya megbecsülése is. Mindez kap
csolatban a szakszerű képességhez kötés 
törvényhozási szabályozásával alapul szol
gálna arra nézve, hogy egy szakképzett, 
minden rétegében magyar kereskedelmi 
osztály fejlődjék ki, a mely teljes buzga
lommal nem csak a saját .anyagi érdekei 
megvédésében és fejlesztésében, hanem az 
egész kereskedelem és kereskedői kar 
erkölcsi színvonalának emelésében és a 
haza felvirágoztatásában keresi üdvös mun
kálkodásának eredményét. De a kötelező 
társulás által egy nagy fontossága sociaiis 
kérdés is megfelelő alapot és kiindulási 
pontot nyerne, ez képezhetvén hasisat az 
úgy társadalmi, mint állami szempontból 
oly felette kívánatos kereskedői nyugdíj
ügy rendezésének.

Hazánkban körülbelül 120.000 keres
kedő van, s igy ugyanannyi egyént, 
illetve családot magában foglaló társulás 
keretében ezen igen fontos kérdés is 
könnyű szerrel s az egyesek minden na
gyobb megterhelése nélkül oldathatnék 
meg. Sok égető kérdés nyerhetne a tár

sulásban rejlő impozáns erő és együtt
működés által megoldást s csakis ez 
nyújtana módot és eszközöket ahhoz, 
hogy iuj^anstö^visszaélés és törvénysze
gés, melynek ártó" következményeit nem 
csak a bűnösök, de sokszor az ártatlanok 
is érzik, hatályosan és eredménynyel 
megakadályoztassék. Kötelező társulás, mely 
törvényesen meghatározott szervezettel bír, 
legfőbb és legerősebb birtositéka, legalkal
masabb őre lenne kereskedőink erkölcsi 
és anyagi érdekeinek s legalkalmasabb 
fundamentuma a magyar kereskedelem 
fej 1 ődésének és felvirágzásának.

—  nn.

A korcsolyázás.
Arról értesültem a Szabolcs utján, hogy 

az itteni korcsolyázó területet nagyobbitani 
és mellé egy megfelelő berendezésű épületet 
emelni szándékoznak. Midőn biztosra veszem 
a kivitelt már azért is, mert az ügy élén 
tevékeny főispánunk áll, szükségesnek látom 
arra rámutatni, hogy a korcsolyázás hasznos 
és testet edző foglalkozás.

Mielőtt emez állításomat igazolni meg- 
kisérleném, jelezni kívánom, hogy a kor
csolyázást minden müveit nemzet elfogadta 
a testet edző gyakorlatnak.

A korcsolyázásnak különösen nálunk 
jut fontos szerep. Nálunk, ahol a fiatalság 
szembeötlően csenevésziil. Hazánkban ugyanis 
a ferde gyermeknevelés, az ifjúságnak fék
telen életmódja odáig juttatta a nemzetet

T A K C A.
Vonaton.

1 >11 hörögve száguld 
A gőzmasina,
.- utjának nincsen 
Se vége, se hossza

Rohanva tűnnek el 
A rónák, a hegyek ; 
Repülj te szörnyeteg, 
Mert 1 abámhoz megyek.

Viszem neki szivem 
Kdes-bus dalokkal, 
Viszem neki ajkam 
Forró, tüzes csókkal! . . .

Féket megeresztve 
Rohanj te masina,
Babám karjaiban 
Legvek én még ina !

ki-

Felfedeztek az arany készítés 
módját!

Rádium. Kams/.y Yilliam tanár ismert 
angol kémikus, sens.itiós fölfe
dezéséről tartott felolvasást, 
mely szerint ;t középkori alki
misták kísérlete,, hogy ólomból 
aranyat csináljanak nem lát
szik többé lehetetlennek.

ttníhipe*ti IIirIap.
Moeller M C. d án iró müve után karcolta: X.

Egy napon a Muzeuin-köruton levő 4. 
számú házba sáppadt és izgatottnak látszó 
fiatalember rohant be s a vegytani intézet 
igazgatóját kereste.

Bevezették hozzá.
— I ram! feltaláltam az aranykészités 

módját.
— No, no!! csak no olyan hevesen ! ki

hoz van szerencsém.
A fiatalember bocsánatot kért az udva

riatlanságért, hogy igy berontott.
— Irinyi János vegyész vagyok. Az 

a . . . i szeszgyárból elbocsátottak, mert sok

Irinyi?! a gyújtó feltalálójá-

biszmut-nátrinmot pazaroltam a gyár kontó
jára s éjjeleken át dolgoztam a laboratóri
umban.

Irinyi . . 
nak rokona?

— Igen, távoli rokona.
— Miben lehetek szolgálatára? — szólt 

az igazgató, miközben hunyorgató szemekkel 
nézegette a fiatalembert. E közben az Íróasz
talon levő villamos csengőt is megnyomta s 
az előhívott szolgának azt az utasítást adta, 
hogy tartózkodjék a szomszéd teremben ad
dig, mig ismét nem szólítja.

Mikor ismét kelten maradtak üléssel kí
nálta meg a fiatalembert.

— Olvastam a napokban valami bolond 
hirt, — megbocsát a kifejezésért — hogy 
feltalálták az aranycsinálás módját, de azóta 
eszembe sem jutott a kalandos hir.

— A hir sem nem kalandos, sem nem 
bolond igazgató ur, szólt Irinyi izgatottan — 
én tudok aranyat készíteni!

Az igazgató roppant nyugalommal nézte 
a fiatalembert, akiről lázas szemei, s a hom
lokán kidagadt erek miatt aggódó gondolatai 
támadtak.

— Hallja maga Irinyi! rendkívül örülök 
a szerencsének, de, ha ön azt gondolja, hogy
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liogv ma halvány, fejletlen férfiakra, köhögés, 
vézna leányokra van Inzva a magyarság 
len tartása. Ha igy haladunk, a hajdan világ
verő, daliás nemzet törpe, satnya ivadékai 
fogják magukat magyaroknak nevezni.

Ismétlem, hogy a nemzet satnyulásának 
e«rvik oka a ferde gyermeknevelés. Nálunk 
a legtöbb vagyonos vagy tehetős szillé a 
gyermekszobák fülledt levegőjére kárhoztatja 
gyermekét, mert félti a szabadlevegötől, félti 
attól, hogy más gyermekekkel való érintke
zés miatt ragályos betegséget kaphat. Leg
nagyobb hiba’ a gyermekeknek a zárt 
szobába való kárhoztatása. A gyermeknek 
szabad mozgásra, tiszta levegőre van szüksége. 
Elismeri ezt sok értelmes szüle és az ilyen 
értelmes szülök gyermekei az egészségtől 
duzzadnak, szabályosan fejlődnek. Sokan 
vannak azonban, akiknél lalrahányt borsónak 
bizonyul minden figyelmeztetés. Ezek a 
maguk észjárása után indulnak és gyerme
keiket megfosztják a legszükségesebb moz
gástól, az éltető, üde levegőtől. Az ilyen 
emberek gyermekei már a gyermekszobák
ban el vannak jegyezve a halálnak.

Ha a fejletlen emberkék megérik azon 
időt, amikor óvodába, iskolába kell menniük, 
a szülők, a tanítók arra törekszenek, hogy 
a beteges gyermek, kinek talán teste, lelke 
egészségtelen, tanuljon és tudjon sokat. Nyil
vános ebből, hogy a gyermek újból az iskola 
zárt levegőjére, a test tétlenségére van utalva. 
Hogy kívánhatnánk ezekután, hogy a mai 
gyermekek vidorak, egészségesek, fejlettek 
legyenek? Vagy azt hiszik némelyek, hogy 
eme visszás állapot csak a gyermekszobák
ban, az óvodák és elemi iskolákban tart? 
Akik ezt hiszik, csalódnak. A felsőbb isko
lákban tudománynyal akarják tömni a gyer
mekeket. A közepes tehetségű gyermekeknek 
folyton tanulni és helyhez kötvo kell lenniük, 
ha a tanári és szülei szigornak, a jövendő 
követelményeinek eleget tenni akarnak.

Képzelem, hogy vannak, akik tagadólag 
rázzák err9 fejeiket s azt mondják, hogy 
olég idejök van a mai gyermekek és serdü
lőknek a szabad mozgás és szórakozásra is. 
Akadnak serdülők, akik tanulnak, tanulás 
után hasznosan szórakoznak. Többen vannak 
azonban, akik szabad idejüket vendéglők, 
kávéházak füstös levegőjében szeretik eltöl
teni s abban telik élvezetük, ha a műbőr s 
más szeszes italok által zsibbasztatják fejeiket. 
Ezt ugyan csak a férfi serdülök teszik, de a 
legtöbb leányt a szoryalmus mama varró
géphez, hímzéshez kényszeríti, zongorához 
ülteti, vagy regényt, újságot ad kezébe, hogy 
legyen szorgalmas, olvasott és kellően müveit.

Nem folytatom tovább, hiszen tudhatjuk 
mindnyájan, hogy az általam elmondott 
körülmények is elegendők arra, hogy a 
gyerekévekben érettségizett emberek, az 

| okleveles kisasszonyok elsatnyuljanak és a 
j tüdövészesok szanatóriuma bús lakóinak nagy 
! számát gyarapítsák. Pedig a hamar élők, a 

gyermekmenyasszonyok, a korhelykedó ifjak 
életéből sok olyan körülményt lehetne még 
felhozni, melyek mindamellett szólanak, hogy 

j  satnyul a hajdan erős magyar és apró sirok 
1 töltik be a temetőket.

A fiatalság satnyulása, gondolkodóba 
j  ejtette a tanügyi kormányt és az értelmes 
j szülőket. Az oktatásügy minisztere súlyt 
; fektet a tornára és sok családfő udvaráról 
j  nem hiányzik a hinta és a gyermekek tosti 
• erejét, ügyességet fejlesztő más eszközök. 

A korcsolyázás egyike azon testet edző fog
lalkozásnak, melynek előnyös, szükséges 
voltát szakemberek és/ az értelmes szülök 
egyaránt elismerik. Epén ezért szívesen 
látjuk, ha városunkban fejlesztik a korcso
lyázást és nem kényszerűik a korcsolyázókat 
tenyérnyi jégre, mely mellett egy rozoga 
fabódé éktelenkedik, mintha egy a falusi 
temetőkbe épített s a ragályban kimúltak 
halottas kamaráját látnánk magunk előtt.

Felteszem azon bizottságról, melynek 
kezébe a korcsolyázás kérdésének megoldása 
letéve van. hogy eme közegészségügyi ügyet 
aként oldja meg, hogy már a jövő télen 
alkalmas terület és megfelelő épület fog 
állani a korcsolyázók rendelkezésére. A meg
oldás nem nehéz. A város itt is meghozza a 
szükséges áldozatot, annyi pénzes emberünk 
pedig bőven akad, hogy 100 darab száz
koronás részvényt e czélra alá Írjanak. (Csak 
100 drb 50 koronás részvényről van szó. 
Szerk.)

Látni vélem ama korcsolyateret, melyet 
a nyíregyházi hölgyek, ifjak, gyermekek 
fognak ellepni, mely fejlődő városunk kö
zönsége igényeinek megfelel. Látni velem 

1 az ifjúságot, midőn ügyes mozdulatokkal, a 
' hölgyek kecses testtartással tova siklanak a 
j jégen. Ilyenkor edződik a test és az arezokon 
i kipirul az egészség rózsája. A friss levegő 
! a mozgás, az izmokat, erősítő foglalkozás 
j fejlődésre serkenti a testet, frisseséget köl

csönöz a gondolkodásnak és képessé tesz a 
további bármely munkásságra.

Ezt szeretném látni mielőbb, hogy a 
fiatalság a gyermekek nocsak a könyvek 
súlya alatt görnyedjenek, ne a lakások, tan
termek petyhüdt levegőjében a testet elferdítő, 
a lelket lenyűgöző foglalkozás alatt legyenek

kénytelenek elsenyvedni. A fiatal termeszét 
mozgást követel, er. e pedig alkalmas a 
korcsolyázó tér. ahol pezseg az élet, a jó
kedv és a hölgyek, ifjak csak korcsolyázó 
társakat látnak egymás személyében.

Mén az irigység seto képes elvitatni 
Nyíregyházától, hogy szépen halad. Egy 
ilyen "haladó város pedig nem tűrheti tovább 
a bujtosi korcsolyázó tér és tartozékának 
nyomorúságos kinózósét, A jó akarat, némi 
áldozatkészség a mostani állapotokon aként 
képes segíteni, hogy lesz egy olyan korcso
lyázó terünk, amellett csinos épületünk, ahova 
örömest jár a fiatalság, ahol élet támad a 
jégen, tavasz, az élet tavasza virul a leg
zordabb téli napok alatt is. Ezt tegye, erre 
van szüksége azon hölgyek és ifjaknak, a leik, 
mostanában zárt levegőn senyvednek, vagy 
fogadókban fecsérlik a szülők keresményei 
és homlokaikon viselik a betegség, vagy 
korai elmúlás bélyegét.

Kinevezés A magyar királyi pénzügy
im nister Menyhért Lászlót, díjtalan pénz
ügyi számgyakornokká nevezte ki.

Anyakönyvvi kinevezés. A belügymmisto- 
rium vezetésével megbízott ministereinök a 
Szabolcsvármegyóhez tartozó Kanyár község 
anyakönyvi kerületébe Ivánkovics Kelemen 
oki. jegyzőt anyakönyv vezető helyettessé 
nevezte ki és öt a házassági anyakönyv ve
zetésével is megbízta.

Választás. A nyíregyházi ártórbirtokosok, 
múlt vasárnap, Lenes László, országgyűlési 
képviselőt választották meg, megbízottakul.

Az igazságügyminiszter Kállav Antal 
nyíregyházai törvényszéki joggyakornokot 
a’ helybeli törvényszékhez aljegyzővé ne
vezte ki.

Uj kereskedelmi ülnök. A nyíregyházi k;r.
. törvényszék tegnap tartott teljes ülésénen a 
1 Kelner Ede halálával megüresedett kereske- 
; delmi ülnöki tisztségre Rusonthai Gyula hely- 
i beli kereskedőt a Rosenthal Vilmos nagyke- 
j  reskedö cég beltagját választotta meg.

Eljegyzés. Gábriel Bertalan, kir. járás- 
bírósági aljegyző, múlt vasárnap tartotta el
jegyzését Derne Irénnel, Demo Ignácz nyír
bátori ügyvéd kedves leányával.

Álarcos bál. A helybeli iparos ifjak ön- 
képző egylete, o hó 16-án. a korona dísz
termében álarcos bált rendez.

az országos vegytani intézet igazgatója ró- ; 
szeg és Árkádiában hiszi öt, akkor nagyon 
csalatkozik.

Irinyi fölugrott ülő helyéről s egy cső- : 
magot dobott az igazgató elé s hátra szegett j 
fejjel hadarta :

— Itt az arany! nézze meg! — ezt én 
csináltam !

A proffesszor igazgató nyugodtan bon
totta ki a csomagot s a benne levő port 
vizsgálgatta.

— Azt látom, hogy oz alaktalan arany, ■ 
azonban nem hiteti el velem, hogy valami ' 
értéktelen lim-lomból készítette.

— Biszmut-nátriumbol csináltam.
— Hallja kedves Irinyi én magának 

mindent elhiszek. Azonban ajánlom, hogy 
menjen el a vegykisórleti állomásra Nádor-u. 
33. szám alatt találja,

— Tudom uram!
— . . .  és csapja be a kollegáit, ha tudja. 1 

Alászolgája !
Irinyi fülig pirult, fölkapta a csomagját ■ 

és rövid köszöntés után indult. Az ajtóból 
mégis visszaszólt:

Még találkozunk !
Ahova küldték oda el se ment, hanem j

rövid pár hót alatt érdekes hir kerekedett j 
felőle. Egyik banknál több aranvrudat helye
zett el es a Csepelszigeten laboratóriumot 
rendezett be.

IA bank tanáesossával tárgyalt, akinek ; 
elmondotta felfedezését ós eddigi kalandjait, i 
hogy felfedezését milyen gúnnyal fogadják, j

A dolognak Ilire terjedt, A bank jogta
nácsosa tiz körmével tartotta a fiatalembert, 1 
de Irinyiben a féktelen hiúság a világhírre j 
való törekvés annyira felülkerekedett, hogy 
addig semmibe som akart kezdeni, míg a vi- j 
lág legelső vegyészei meg nem hajtják előtte ! 
lobogójukat.

Munkát irt a felfedezéséről s azt közzé j 
akarta tenni.

Mikor a bankból a megvizsgált és tisz
tának talált arany készítésének Ilire kiszi
várgott, a szakemberek és a 1 műk emberei j 
rohantak a kormányelnökhöz.

Tanácskoztak.
Irinyit meghivatták. A kormányelnök ; 

rendkívül udvariasan fogadta a fiatal ve
gyészt és arra iparkodott rábeszélni, hogy a 
kijelölt laboratóriumban szakemberek felü
gyelete alatt mutassa be találmányát.

Irinyinek szédült a feje, halántékai fúj
tak a vértódulástól. Egy ideig egyetlen szó, 
egyetlen hang nélkül maradt ülőhelyén. Mi
kor ismét lehiggadt, udvariasan elbúcsúzott 
tőlük.

Előkelő nyomdaüzleíbo sietett. Az üzlet
vezetővel kezdett tárgyalást, hogy értekezé
sét kinyomassa.

Az üzletvezető kijelentette, hogy Irinyi 
urat ösmeri; rendkívül sajnálja, hogy a meg
beszélt müvet ki nem nyomtathatják, sem 
ők, sem más nyomda intézet, mert a bei- 
ügyministerium megtiltotta.

Nem maradt más hátra, mint az utazás.
Berlinbe törekedett
De már a vasúton észrevette, hogy 

ügyelnek rá, s bárhol kiszállott, ugyanazon 
alakok kisérik minden utján.

A szállóban alig helyezkedett el, a biro
dalmi kancellár levelét adták át neki, mely
ben sürgősen kérette Irinyit.

A kancellár azzal a kijelentéssel fogadta, 
hogy a német birodalom nevében egy nagy
hercegséget, vagy Khinában szerzett terüle
tet fejedelmi címmel kínálhatja ezen találmá
nyáért.

Báli újdonságok
dús választékban kaphatók

gase szövetek, aplieatok, csipkék 
és mindennemű ruhahozzávalók

K o h n  I g n á c z
________ divatáru üzletében városház palota.



Vigestély. A helybeli dalegylet folyó 
hó 14-én fogja megtartani farsangi vigestó- 
lyét. Sikerült a kibocsátandó hirdetményből 
é<zy példányt megszereznünk, amely igen 
ügyesen van megszerkesztve és a dalegylet 
eddigi működéséből, továbbá a pompás mii- 
sorból ítélve az estély rendkívül sikerültnek 
Ígérkezik. A hirdetmény a következő: 1000 
koronát ígértünk a múlt évben annak, aki 
farsangi estélyünkön nem jól mulat. Az ígért 
összegért senki som jelentkezett ! Tehát min
denki jól mulatott. Most e tételt megdupláz
zuk s felhívunk mindenkit, hogy a folyó 
1904. évi február hó 14-én a „Korona- szál
loda dísztermében általunk rendezendő far
sangi vigestélyen megjelenni, s Ígéretünkre 
pályázni el ne mulassza. — Obstruktiós vi- 
iágot élünk, Mi is obstruálunk minden bú, 
minden bánat, minden fájdalom ellen ! Hadat 
izentünk a szomorúságnak és nem hátrálunk, 
sem a fegyvert le nem tesszük mindaddig, 
niig a vigkedélyt minden magyar részére 
nem biztosítjuk. — Xajgy felvonulás, humo
ros magán és karénekek, tréfás szavallatok, 
a világ legnagyobb zenei újdonságának ; ezen 
estélyre külön szerződtetett amerikai mirliton 
bandának bemutatása. A strasshurgi állatkert 
igazgatóságától díjtalanul átengedett állatse
reglet ismertetése, etetés nélkül. A kótaji 
zeneconservatórium négy kicseppent tagjának 
könnyfacsaró hangversenye. Az országos 
dajkaintézettöl kikölcsönzött négy csodababa 
és dajkája első és utolsó szereplése. Mind
ezek és még sok stb.-ik, stb.-ik közremű
ködnek arra, hogy a kitűzött célunkat dia
dalra juttassuk. — Nagy sensatió. Minden ur 
a belépő díjnál jóval kisebb értékű, megle
pő ajándékban részesül. Mindezt fejenkint 
két obstruktiós koronáért adjuk, de azért 
többet is elfogadunk. Kezdete osto 8 érakor. 
A nyíregyházi dalegylet. — A műsort a főbb 
vonásokban a következükben ismertetjük: 
Induló, Mirliton banda, előadja: a dalegylet. 
Ritkasággyiijtö. kupié, előadja : Muráiwi Géza. 
Állatsereglet, magánjelenet, előadja: Dokupil 
Gyula. Pardon, monológ, előadja: Gaili Lajos. 
Vigszavallat, előadja: Szűcs Margit, Politikai 
helyzet, páros duett, énekli : Kulmcska és 
Stoiian. Baba kvartett, előadja: Négy baba 
és egy dada. Rossz idők, kvartett, előadja : 
Négy szerencsétlen flótás. Vigcimbora, férfi
kar. előadja : a dalegylet. Mazurka, mirliton 
banda, előadja a dalegylet.

Hangverseny. A kemecsei iparosok, o hó 
14-én, a nagy vendéglő dísztermében, a léte
sítendő óvoda alapja javára, hangversenynyel 
egybekötött táncmulatságot rendeznek.
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Gazda bál. A helybeli gazdaszövetség 
által, ma este rendezendő bál iránt oly nagy 
az érdeklődés, hogy eme mulatság sikere 
már előre is biztosra vehető.

Agyon ütötték. Ifj. Szikszay István, 
gávai vagyonos gazdálkodó, házi mulatságból 
igyekezett haza. Útközben rátámadtak és 
agyonverték. A gyilkosság nagy izgalmat 
okozott az egész községben és a közbizton
ság közegei mindent elkövetnek s vakmerő 

! tettes, vagy tettesek kiderilése miatt.
Véres mulatság. Az Ibrány községhez 

tartozó kiserdői tanyán, házi mulatságot tar
tottak. A mulatságra csak a rokonság és 
legjobb ismerésük voltak meghiva. Néhány 

| fiatal ember neszét vette a mulatságnak és 
I elhatározták, hogy abban hívatlanul is részt 
| vesznek. A mulatozók azonban egy Horkai 

nevű embert oly célból állítottak az ajtóba, 
hogy hívatlan ved égeket ne ereszszen be. A 
legényeket Horkai felszólította, hogy távoz
zanak, mert a nem nyilvános mulatságban 
részt nem vehetnek. A garázda emberek nem 
sokat alkudoztak, hanem az örtálló emberre 
támadtak s nehány ütéssel úgy megsebezték, 
hogy annak következtében, rövid szenvedés 
után megszűnt élni.

Betörés. E hét elején, nagy furfanggal 
és vakmerőséggel törtek be az ifj. Friedinann S. 
helybeli kereskedésébe. Ugyanis a még is
meretlen tettes, elrejtőzött az udvaron levő 
fáskamarába, mely a kirabolt üzlet közelébe 
van építve. Midőn a közelben lakók elalud
tak. a félreeső helyen, a tettes zavartanul 
ásta keresztül a falat. Az üzletből 500 korona 
körüli pénzt vitt el a betörő, akit rendőrsé
günk keres.

Villamos szerencsétlenség. Könnyen ve
szélyessé válható szerencsétlenség történt f. 
hó 3-án városunkban, ugyanis a Pazonyi- 
utcán végig vonuló egyik villamos huzal 
elszakadt és a földre le esett. Az áram a 
dróton át a földbe ment s ennek következté
ben a Pazonyi- és a szomszédos utcákon 
lévő lámpák elaludtak. Szerencsére a huzal 
alatt senki sem tartózkodott.

Hirtelen halál. Klein Márkus, az itteni 
vásártéri korcsma bérlője a múlt szerdán 
lakása előtt nyugodtan állt, midőn hirtelen 

i összeesett és azonnal meghalt. A hirtelen 
halállal kimúlt ember számos tagból álló 
családot hagyott hátra és általános részvét 
kísérte sírjába.

A fizetési pótlék. A hivatalos lap vasár
napi száma közli azt a rendeletet, melyben 
Tisza lsván gróf ministerelnök a törvénybe-

• > «>

zási fölhatalmazás alapján az állami tisztvise- 
- löknek kiosztott és ezután kiosztandó pótlé

kokról gondoskodik. A rendelet első sorban 
a III.—XI. fizetési osztályba tartozó állami 
tisztviselők személyi pótlékának mértékét álla
pítja mag. A királyi curiai bírói címmel és 
jeléggel fölruházott királyi törvényszéki elnök
nek fizetése és személyi pótléka együttvéve 
évi 9600 koronát, a királyi ítélőtáblái címmel 
és jelleggel fölruházott királyi törvényszéki és 
járásin rónak, valamint o királyi főügyészi he
lyettesi címmel és jelleggel fölruházott kir. 
ügyésznek fizetése és személyi pótléka pedig 
együttvéve 6400 koronát nem haladhat meg. 
A tőispánok személyi pótléka az V. fizetési 
osztályba tartozó állami tisztviselőkével egyen
lően állapittatik meg azzal a korlátozással, 
hogy az első osztályú fizetéssel járó álláson 

! alkalmazott töispánok mindaddig, a mig öt 
évi föispáni szolgálatuk nincsen, a személyi 
pótlókra igényt nem tarthatnak. Az állami 
elemi népiskolai tanítók és tanítónők személyi 
pótléka 10 évnél rövidebb állami szolgálat
nál évi 200, 10 évnél hosszabb, de 15 évnél 
rövidebb szolgálatnál évi 300, 15 évnél hosz- 
szabb szolgálatnál évi 400 koronában állapit
tatik meg. Az állami kisdedóvónők személyi 
pótléka 10 évnél rövidebb szolgálatnál évi 
100, 10 évnél hosszabb szolgálatnál évi 200 
korona. A postánál, távirónál és távbeszélő
nél alkalmazott kezelőnők személyi pótléka 
0 évnél rövidebb szolgálatnál évi 100, 6 év
nél hosszabb szolgálatnál évi 200 korona. 
Az állami altisztek és szolgák, ha szolgálati 
idejük 10 évnél hosszabb, évi 300 korona 
pótlékot kapnak. A pénzügyőri legénység 
zsoldját. azoknál a pénzügyé'üknél, a kiknek 
ugyanabban a rangfokozatban töltött szolgá
lati ideje 5 évnél rövidebb, napi 20, a kiknél 
5 évnél hosszabb, de 10 évnél rövidebb, napi 
40 és a kiknél 10 évnél hosszabb, napi 60 
fillérrel tölemelik. Azok az állami altisztek 
és szolgák, a kiknek természetben nincs 
lakásuk, évi 60 korona lakpénz-pótlékot 
kapnak, A fővárosi rendőrségi őrszemélyzet 
egy része évi 240 korona lakpénz-pótlékot 
kap. A tiszti működési és kórpótlékokat a 
rendelet nem érinti. Az 1893 évi lV-ik tör
vénycikk 5-ik szakaszában szabályozott foko
zatos előléptetés az V — XI. fizetési osztályba 
tartozó állami tisztviselőknél a rendelet ha
tályba léptének napjától kezdve a törvény- 
hozás további intézkedéséig fölfüggesztetik, 
azonban az egyes személyzeti létszámokban 
a jelen rendelet hatálybaléptének napjáig 
megüresedett állásokra a fokozatos előlépte
tés még fennmarad. A szolgálati dij, a dijak.

Irinyi nőm volt hajlandó eladni talál
mányát. Neki dicsőség kellet és a világ bol-
dogitása.

Minden lépését titkos rendőrök figyel
ték. Egy pillanatra sem volt egyedül és sza
badon.

Csomagolt és utazott.
Sehol, de sehol nem talált nyugodalmat. 

Franciaország az afrikai gyarmatokat királyi 
címmel, Spanyolország féltrónját ígérte talál
mányáért, Olaszország üsszus gyarmatait csá
szári címmel kínálta.

Anglia Délafrikával kecsegtette, de Irinyi 
hajthatatlan maradt.

Az államok egymás kezébe adták ezt a 
veszedelmes embert, ki az egész világ fel- 
forgatását hordta fejében. Ha vonatról, vagy 
a hajóról leszállóit, mindjárt a rendőrséghez 
citálták és figyelmeztették tetteinek a küvet- 
kezményeire.

Ezt az életet tovább nem volt képes 
elviselni.

Londonból Glaskowba utazott s ott me
sés pénzen hajót rendelt, amilyent még ké
nyelem és tudományos buvárlatok céljaira 
nem építettek. Fölszerelte a szükséges ké
miai szerekkel, nyomdával személyzettel és 
útra keit.

A tengeren csak békében hagyják!
Hajóján gyártotta tovább a rádium, hé

lium és biszmut-nátrium segélyével az ara
nyat. Könyvtárában búvárkodott és boldog 
volt egy ideig.

Egy napon a födélzeton valami szociális 
munkát olvasgatott, mikor a következő so
rokra akadt. „IgV hát az arany lidérce, átka 
lőtt a világnak, amely alatt görnyedoznek a 
népek. Ellopja a szegénynek kezéből a ke
nyerét, amivel éhségét csillapíthatná és bő
séggel tölti meg a gazdagok serlegét; ellopja, 
elrabolja az emberiség természetes nyugal
mát, mert az, akinek aranya nincs, az arra 
gondol, hogy megszerezze és az, akinek van, 
még álmában som nyughatik, mert azt ál
modja, hogy ol akarják tőle rabolni. Az 
anyatejjel szívja bo az ember a pénzvágyat, 
melv fejlődik és tökéletesedik nemzedékről 
nemzedékre, úgy, hogy minden más érzel
met háttérbe szőrit az az egy: vagyont sze
rezni. Evről-évre, napról-napra minden újszü
lött emberrel növekszik ez a láng és előbb 
nem lehet kioltani, amig az aranyat, ezt az 
átkozott, vészthoző aranyat a trónról, ahon
nan most uralkodik az egész világon, le nem 
taszítják a porba! Hanem hol a férfi ? aki 
megteszi az első lépést, a megváltó, akire

vár a nép, hogy hozsannával üdvözölje ? Öt 
aki először áll fel, nvilt háborút üzen és 
szól: Ma van az irány utolsó napja! Üt, aki 
a királyoknak és kormányoknak, az arany 
o nyomorult rabszolgáinak kihirdeti, hogy 
ütött a nagy forradalom órája ! Mikor jő el, 
honnan jő, micsoda fegyverekkel fog győze
delmeskedni ? . . . Avagy — szegény embe
riség — talán nem jövend ol soha ?!“

— Az idő elérkezett! — kiáltott fel 
Irinyi — a megváltó én... én... én...

A szó torkára fűlt. Egy angol korvett 
tűnt föl a látóhatáron, mely vesztegelni lát
szott, mint az ő hajója.

Közölte kapitányával. Hajósnépe beval
lotta, hogy mióta elindultak a korvett foly
ton nyomukban van.

Kitűnő látcsöveikkel, tükreikkel vizsgálni 
kezdték a korvettet s azt tapasztalták, hogy 
onnét őket éppen annyi gonddal kémlelik.

Irinyi elszomorodva vonult lakosztályába.
Tehát a szabad tengeren is rali.

(Folytatása köv.)

tü d ő b eteg ség ek n é l, lég ző szerv ek  h u ru to s  
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ra fönnálló határozmányok figyelembe véte- 
vótelóvel. még pedig az 191X3 évre egy ősz- 
szegben kintalványozott személyi pótlék 
után orrv összegben, a személyi pótléknak 
havon kint esedékes részleteinél pedig havi 
részletekben levonandó. A rendelet hatul\ba 
léptéi" eltöltött szolgálati idő, a mennyiben 
a rendelet határozatai szerint magasabb ösz- 
szegii személyi pótlékra ad igényt, az igé
nyek egyénenkénti megállapításánál olyképp 
veendő számba, mintha az a rendelet hatá
lyának tartama alatt telt volna el. Végül a 
rendelet a pótlékok utalványozásáról intéz
kedik. A rendelet hatálya alá tartozó s az 
1904 évi 1. t.-czikk hatálybaléptének idejé
ben ténylegesalkalmazásban álló állami al
kalmazottakat a megállapított pótlékok a kképp 
illetik meg, mintha a rendelet 1904 évi ja
nuár hónap 1-én lépett volna hatályba. 
Maga a rendelet a kihirdetés napjától, tehát 
19Ö4 január íil-én lépett életbe.

Tanítók tisztelgése. A szabolcsvánuegyei 
tanító-egyesület választmánya folyó hó 4-én 
tisztelgett dr. Wilt György kir. tanfelügyelő
nél. Orsovszkv Gyula egyesületi elnök szí
vélyesen üdvözölte uj állásában a tanfetügye- 
lőt, ígérvén, hogy valamint a múltban, úgy 
jövőben az ö kormányzata alatt is teljes 
odaadással fogják szolgálni a vármegye 
népoktatási ügyét. E tekintetben kifejtendő 
fáradozásukkal azonban a kívánt eredményt 
csakis a hatóságok jó akarátu közreműkö
désével érhetik el, miért is bizalommal kéri 
az egyesület neveljen ; hogy e varmegye 
tanítóit magasztos hivatásuk teljesítésében 
bölcs tanácsával s a nópnevelésügy iránti 
odaadó érdeklődésével támogatni szívesked
jék. Tanfelügyelő jóleső örömmel fogadta a 
tisztelgőket köszönetét mondva jó kivánatai- 
kért; egyszersmind kijelentette, hogy úgy 
az egyesületnek, mint a tanítóknak érdekeit 
szivén fogja viselni s állásával járó köteles
ségeinek teljesítésében: őket mindenkor mun
katársainak tekinti.

Tűz. Ma hajnalban a Szmolár Pál zöld
ségtéri házának melléképületei leégtek. 
Tűzoltóink ügyességének lehet köszönni, hogy 
az emeletes ház is le nem égett.

Öngyilkosság. Uravecz Mihály helybeli 
14 éves cseléd tegnap előtt forgópisztolylyal 
agyonlőtte magát. Tettének oka ismeretlen.

A betegsegélyzö pénztárak fizetéskötele
zettsége ügyében a in. kir. közigazgatási 
bíróság kimondotta, hogy olyan esetekben 
is, a midőn a betegsegélyzö pénztár nőm 
adja kifejezetten beleegyezését igényjogosult 
tagjainak kórházápolásához dacára annak, 
hogy a felvételről értesítve lett és a kórházi 
felvétel ellen sem tett kifogást, sem pedig 
másnemű ápolásáról nem gondoskodik, azért 
a kórházi ápolási költségek viselésére 30 
napon túl terjedő időre nem kötelezhető. — 
(Az 11)03. évben X. szám alatt hozott dönt
vény.)

Gyakorlati baromfi tenyésztés czimen uj 
könyvet irt Parthay Géza az Országos Ba
romfitenyésztést Egyesület igazgatója. A 
könyv részletesen foglalkozik a haszontyuk, 
pulyka-, gvöngytyuk-, kacsa- és ludtenyósz- 
téssel.. Részletesen ismerteti mind azon faj
tákat irás és képben, melyek a tenyésztés
ben a legnagyobb hasznot adják. Parthay 
több ideig volt külföldi tanulmány utón, ezen 
könyvében összegezte külföldi tapasztalatait 
igy a „Gyakorlati Baromfitenyésztés® nem
csak a legjobb baromfitenyésztósi munka, 
hanem nélkülözhetetlen segédeszköze, nem
csak a szaktonyésztőnek, hanem minden ba
romfi tartó gazdasszonynak is, mert ebből 
megtanulhatja, hogy és mikép lehet a barom
fiakat sikeresen és haszonnal tenyészteni. 
A müvet 73 csinos kép teszi érdekessé; ára 
3 korona. Megrendelhető ezen összeg olöle-

ges beküldése mellett a Szárnyasaink kiadó- 
hivatalában Budapesten, Rottenbiilcr-utcza 
30. szám.

Védekezés a trahoma ellen. Félhivatalosan 
jelentik, hogy Tisza István gróf belügymi
niszter a trahoma ellen való védekezés során 
szerzett közel két évtizedre terjedő tapasz
talatok alapján, valamint az újabb tudományos 
fölfogás és gyógyítási módok tekintetbe 
vételével újonnan szabályozta a trahoma 
ellen való óvó- és gyógyintézkedéseket. A 
nagy szabású rendeletet most küldték szót a 
közigazgatási hatóságoknak. Az uj rendelet, 
mely Fiúméra is kiterjed, négy részre oszlik. 
Az elsőben a trahomás betegek bejelentése, 
nyilvántartása s a szemvizsgálatok és időszaki 
jelentések iránt történik intézkedés. A máso
dik szakasz a trahoma terjedésének megaka
dályozására szolgáló óvó-intézkedéseket Írja | 
elő, külön rendelkezvén az iskolába járó j 
tanulókról, az ipari és gyári munkásokról, a 1 
katonaságról, a vasúti szállításról. Szigorú í 
intézkedés történik némely népszokások el
tiltása iránt, minő például Szeged környékén 
a meny asszony mosdás, mely népszokás sze
rint a menyasszony egy tál vízzel sorba ! 
járja a vendégeket, megmossa azoknak arcút 
s azután közös törülközőt nyújt nekik arcuk 
megtörlése céljából. Az ilyen veszedelmes 
népszokásokat szigorúan eltiltja a belügy
miniszter rendelote. A harmadik szakasz a 
trahoma-bajosok járólagos és kórházi gyó
gyítása, valamint a kezelő-orvosok kiképzése 1 
iránt intézkedik. A belügyminiszteri rendelet
hez a trahoma, vagyis egyiptomi szembe
tegség népszerű ismertetése van csatolva. Ezt 
minden községben közzé teszik és megma
gyarázzák.

Rokkant katonák részére, báró Veiden 
Lajos által tett alapítvány elnyerése iránti 
kérvónyezós végett hirdet pályázatot a cs, 
és királyi (3-ik hadtestparancsnoknág. Pá* ! 
lyázhatnak rá azon rokantak nemzetiségre I 
való tekintet nélkül, akik mint katonák j 
1848j49-ben az olasz hadjáratban, vagy 1848- | 
bán Bécs városánál sebesültek meg. Az ala
pítványi járadék összege 1. osztálycsoportban 
napi 70 fillér. 11. osztályban 49 fillér. 111. osz
tályban pedig 35 fillér. A kérvények 1904. 
márc 1-ig a hadkiegészítő parancsnokságoknál 
nyújthatók be és igazolvány csatolandó a 
tényleges megsebesülésről.

Vadászokat közelről érdekelheti a m. 
kir. bolügyminister 1903. évi 3408 számú 
Ítélete. II. vármegye egyik községében ugya
nis az az eset fordult elő, hogy a vaddisz
nók a falu belterületére hatoltak az embere
ket ökloltók fel. A lakosok közül többen 
fegyvert fogtak és több sertést lelőttek. A 
határbeli vadászati jog bérlője feljelentette 
vadászati kihágás címén azokat, akik a vad
disznókat lelőtték. Vádlottak azzal védekez
tek, hogy a vadak embereket véreztek meg, 
tehát emberbaráti kötelességből tették a 
megiövést. Feilebbezgetósek után a belügy- 
minister vádlottakat felre ültette.

Haszonállatok összeírása. Az óvenkint 
szokásos haszonállat összeírás pontosabb esz- 
közölhotóse végett a földmivelósügyi miniszter 
körrendeletét intézett valamennyi törvény- j 
hatósághoz, mely a napokban érkezett meg 
vármegyénkhöz. A rendelőt kibocsátását az 
tetto szükségessé, hogy a miniszter kívánja, 
miszerint az összeírás az állattenyésztés és 
állatértékesités irányításánál is felhasználható 
legyen, miért is a faji korbeli és ivari kü
lönbségek az eddiginél nagyobb részletes
séggel és pontossággal tüntetendők ki. A ren
delet szerint, mely hatályon kivül helyezi 
azt ugyané tárgyban a múlt hó folyamán j 
kiadott miniszteri rendeletet, a haszonállatok 
(szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh 
és kecske) minden községben, törvényható- j 
sági és rendezett tanácsú városban óvenkint 1

a legelőre kihajtás előtt, de legkésőbb már
cius hó végéig az állategészségügyi vizsgá
lattal kapcsolatban faj, kor és ivar szerint 
összeírandó. A polgármesterek az összeírást 
teljesítő városi közegeknek, a fószoígabirák 
a községi elöljáróságoknak megfelelő utasítást 
adjanak arra nézve, hogy a tanyákon és 
csatolt pusztákon levő állatok is pontosan 
számba vétessenek. A polgármesterei-; (ren
dezett t. városokban) és a főszolga!órák az 
összeirási lapot lattamozzák, az állatorvossal 
láttamoztatják s óvenkint április hó lö-eig 
beterjesztik a vármegye alispánjához, ki 
azokat május hó 1 ig a miniszterhez köteles 
beterjeszteni. Rendkívüli és méltánylandó 
akadályok figyelmeztetésével a miniszter 
május hó 15-ig kivételes halasztást ad. 
A rendelethez összeirási mintalapok vannak 
csatolva.

Az olasz kereskedelmi provizórium. A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ieira- 
tilag értesítette a kamarát, hogy az 1894 évi 
Vl-ik törvénycikkbe iktatott s Olaszországgal 
megkötött kereskedelmi és hajózási szerző
dés — a borvám záradék kivételével — az 
uj szerződés megkötéséig, de legfeljebb 1904 
évi szeptember hó 3U-ig továbbra is érvény
ben marad. A múltban kötött üzletek lebo
nyolítása céljából az olasz származású borok 
a fennálló feltételek és ellenőrzési módoza
tok mellett 100 kilogrammonként 3 frt. 20 kr. 
vámvétellel (aranyban) fognak 1904 évi ja
nuár hó 31-ig bezárólag kezeltetni az esetre, 
ha azok az olasz kikötőkből január 1 je előtt 
indíttatnak útnak vagy ha azoknak Olaszország
ból való kivitelű 1904 évi január l-jeelöttkötött 
szerződés alapján történt, a tőlünk Olaszországba 
azonos feltótolek és körülmények mellet be
vett borok pedig 1904. évi január hó 31-óig 
a korábbi, hektoliterenkint 5.77 líra kedvez
ményes vám alá esnek. Egyébként a forga
lomra nézve 1904. évi január hó 1 -töl kezd
ve kölcsönösen a legnagyobb kedvezmény 
elve szerinti elbánás állapíttatott meg, a hoz
zánk Olaszországból behozatalra kerülő bo
rokra epugy, mint a többi államokból szár
mazó borokra nézve a fennálló általános 
vámtarifa 20 arany íorintos vámja fog al- 
kalinaztalni. A mazsola jellegű borokra vo
natkozó átmeneti intézkedésként létrejött 
megállapodás értelmében 1904. évi január hó 
31-ig a 3 írt. 20 kr. kedvezményes vám 
mellett legfeljebb 1300 mótermázsa mazsola 
bor lesz behozható.

Áliatiragáiy. A földmivelósügyi m. kir. 
miniszter által múlt hó 24-én kiadott kimu
tatás szerint Taktakené zen 1 udvar lépfeno 
miatt, Nyirmadán i udvar, íSzakolybaii 1 
udvar veszettség miatt, Kállósemjénben 1 
tanya takonykor miatt, Pthrügyöa 1 tanya, 
Tiszaeszláron 1 tanya, Bujon 1 puszta, 
Ibrányban 2 udvar, Kenózlön 1 tanya, 
Rakamazon 8 udvar, Szabolcson 5 udvar, 
Tímáron 3 udvar, Vissen 3 udvar, Balkány- 
ban 1 tanya, Szakolyban 1 tanya ragadós 
száj és körömfájás miatt-, Tiszalökön 1 tanya, 
Papon 1 udvar riihkór miatt-, Tiszapolgáron 
1 udvar sertósorbánc miatt-, Kemecsén 1 
tanya, Taktakenézen 1 tanya, Tiszabüdön 1 
major, Tiszapolgáron 1 tanya, Maisán 8 ta
nya, lbránybn l tanya, Fényeslitkén 1 tanya, 
Karászon 1 major, Papon 1 tanya, Kislétán 
1 tanya, Beákon 1 tanya, Zsurkon pe
dig egy major vétetett sertésvész miatt 
zár alá.

Magyarországon pedig lépfeno miatt 16 
községben 19 udvar-, veszettség miatt 64
községben 64 udvar-, takonykor miatt 34
községben 44 udvar-, ragadós száj- és köröm
fájás 175 községben 954 udvar-, juhhimlö 
miatt 13 községben 32 udvar-, ivarszervi 
hólyagos kiütésben 3 községben 5 udvar riihkór 
miatt 104 községben 286 udv. van zár alá véve.

legelegánsabb és legdivatosabb báli és alkalmi ruhák, alkalmi 
blousok készülnek UNGÁR LIPÓT divattermében Nyíregyházán.
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Az egyéves önkéntesek átalánya.
„egükön szolgáló egyéves ónkéi
!,xr érvényben levőjelenleg n-vu szanuiyoK szerint

állami ellátásban is részesülhetnek, ha ezért 
előirt átalányt megfizetik. Az átalányt

A saját 
önkéntesek a 

szabályok szerint 
azért

'\2 v*1'*11 - ...«n..uuu». »■*. nmidnyt
e,Uig az egyéves önkéntesek, tekintet nel- 
kÜl iievonulási idejükre, október 1-tól fizették. 
A liadügyminister most rendeletét bocsátott 
ti, melyben meghagyja, hogy az október 
elseje után bevonult egyéves önkéntesek ez
után csakis arra az időre fizessék az átalányt, 
ainemivi időt a csapatnál valóban eltöltőitek. 
Az október 13-án bevonult egyéves önkénte
seknek tehát már az első évnegyedből le
szám ít ják  a 12 napot. A lovas csapatoknál 
szolgáló egyéves önkéntesek, akik az állam- 
kincstár lovait használják, ezután szintén csak 
a használati időért fizetik az átalányt. A fegy
verért és fölszerelésért járó átalányt azonban 
ezután is október 1-től számítják föl az egy
éves ö n k en 11 \sekn ek.

A dohányzás és a gyermekek. A füstölés 
felnőtt embernek sem használ, gyermeknek 
m g határozottan árt. Vannak államok, a me
lyekben törvény tiltja meg a gyermeknek a 
dohányzást. Nőreci/iában 1889-ben kelt a tör
vény. 'a mely szigorúan bünteti a trafikost, 
a ki lő esztendősnél fiatalabb legénykének 
dohányt ád el. A I’rinc-Edward-szigeten csak 
1 s évesnél idősebb legénynek szabad dohá
nyoznia. Ha ennél fiatalabb embert füstölésen 
érnek, őt is, azt is, a kitol a dohányt vette, 
bezárjak 3 napra. Ugyanilyen törvény van 
Hermidában is. Franciaországban a kormány 
rendelettel tiltotta meg az iskolák növendé
keinek a dohányzást. A melyiket ilyesmin 
érik, haladéktalanul kicsapják az iskolából. 
Bizony a mi ökölnyi kis fickóinkra, a kikkel 
lépten nyomon találkozunk, a mint mennyei 
élvezettel fújják füstöt, — szintén ráférne 
egv erélyes megrondszabálvozás.

Ez műiden hurutos 
a jelszava. Es tény

Levegő, tiszta levegő
betegségben szenvedőnek 
az, hogy iégkurák, ha megfelelő helyeken, 
szakszerűen használtatnak, kedvező hatással 
vannak. Ama sok ezer embernek azonban, a 
kiket foglalkozásuk avagy más tényezők ab
ban gátolnak, hogy erdős, hegyes vidéket 
vagy tengeri fürdőt válaszszanak hosszabb 
tartózkodásra, a „Sirolin" valóságos áldás. 
Ezen szyrup, bármely foglalkozás megszakí
tása nélkül, lehetővé teszi a még oly súlyo
san megtámadott légzőszervek hathatós ke
zelései. Már rövid használat után — naponta 
■1—4 teáskanállal — szűnik a köhögés, ko- 
vesbedik a köpet, könnyebbül a légzés, javul 
az étvágy és a test súlyának emelkedése 
észlelhető. I)e még azoknak is, a kik vagyoni 
viszonyaiknál fogva képesek légkurát hasz
nálni, avagy szanatóriumot felkeresni, a 
»Sirolin" áiandó kísérőjük legyen, mivel ez 
a légkurát és sanatóriumi kezelést minden ] 
tekintetben elősegíti és megkönnyíti. . Sirolin* 
|üizii és gyenge gyomor is künnven fel
veszi.

A „The Mutual'' new-vorki életbiztosító 
társaság a napokban tette közzé az 1903. 
evre szóló mérlegét, mely ismét fényes 
nizonyitéka a kölcsönösségi elv diadalának 
az életbiztosítás terén. Valóban meglepők 
azok a számadatok, melyeket a -The Mutual" 
közzétesz és melyek fényesen bizonyítják. 
h°g.v a „The Mutual" továbbra is megállja a 
helyet, mint a világ legnagyobb és ieggaz- 
dagabb biztosi tó társasága. Különösen kieme
lendő, hogy a törvényes életbiztosítási tar
talékon felül a „The Mutual" még 306,553.000 
frc. külön nyereménytartalék fölött rendel 
l ~Z!.K- főbben leli részint magyarázatát azon 
körülmény is, hogy az intézet minden évben 
ol>; óriási majdnem érthetetlen magas nvero- 
ményosztalókokban részesíti feleit, mely 
nyereményosztalékok az elmúlt évben nem 
kevesebb, mint 14 és fél millió frc,-ot tet
tek ki.

Az 1903. évről szóló mérleg kábelsür
göny utján vett íőadatait a következőkben 
adjuk: összes vagyon 2,081.977.000 frc külön 
alap (nyereménytartalék) 306,553.000 frc ren
delkezésre álló fölösleg az 1904. évben 
kiosztandó nyereményekre 14,663.000 frc. 
i (sszes bevétel 1903. évben 400.692.000 frc.
1903. évben az egész évi díjbefizetés által 
érvénybe lépett uj biztosítások 1,102.474,000 
lrc. Érvényben lévő élet- és járadékbiztosí
tások 7,488.231.000 frc. Á kötvénytulajdono
soknak 1903. évben kifizettetett 169,563.000 
franc.

Termény árak
Búza................... . . . .  7-60—7-80
R ozs................... . . 5-90-- 605
Á rpa................... . . . . 4‘85—5 "00
Z a b ................... . . . .  4-80--5-00
Tengeri . . . . . . . .  44)0—5-00

Színház.
Sziiiészeink ismét átrándultak hozzánk, 

hogy az újabb színmű irodalom három efemer 
értékű darabjával 3 estére terjedő szórako
zást nyújtsanak közönségünknek.

Első este Kiirt nagysám a Gevault és 
Hóit vigjátéka került színre. A franczia társ
szerzők régi thémákkal dolgozó, de tagad
hatatlan sok színpadi érzékkel megirt darabja 
a telt ház előtt nem részesült a kellő mél
tatásban, a mit pusztán az előadás hiányának 
tudunk he. Az elmés mondások és szellemes 
párbeszédek teljesen elvesztek abban a 
chaosfian, a mit a színészek szerep nem 
tudása és a rendezés felületessége a szín
padon produkált. A czimszerepet Hahnel 
Aranka játszotta, ez este az egyedüli, a ki 
szerepére gondot fordított, de ö is jobb volt 
ott, a hol a Hirt-dáma könnyűségét, mint a 
hol az önfeláldozó szerelmes asszon\r érzó- 
kenysógét kellett alakítani. Pataki az elő
kelőén üres. önző vicomte szerepében nem 
tudta velünk elhitetni a professionatus nő- 
csábitőt. Menssáros Margitnak egyetlen ki
emelkedő jelenete volt az utolsó felvonásban, 
a hol férjének töredelmesen bevallja botlását. 
A többi nagyobb szerepeket Klenovics és 
Sebestyén játszották túlságosan szárazon és 
hidegen.

Második este kedden a Csodagyermek 
került szilire, valamivel kerekdedebb és 
összefüggőbb előadásban. Nem tudjuk, vájjon 
a franczia szerzők bátorságát, vagy ötletes
ségét bámuljuk-e inkább? Bátorságát, hogy 
ilyen frivol dolgot a színpadra mernek vinni, 
vágy ötletességót, Jhogy ebből a sovány 
thémából ilyen szövevényes és elmés mesét 
gombolyítanak le. Hasonló ez a csepürágó 
kókierkedóséhez, ki az elnyelt kócz helyett 
szájából színes pántlikákat húz elő. Hahnel 
Aranka játszotta az özvegyet sok igyekezettel, 
Pataki a reménybeli vőlegényt szerepének 
megfelelő könnyüvórüsóggel, Krémer Jenő 
az építész hálás szerepét igyekezett kiaknázni, 
a mi egy némelv túlzásától eltekintve sike
rült is. Faragó mint az örökségre vágyó 
Gueret város kiküldöttje, kaczagtató karika
túrát nyújtott. Klcnovicsnak a kepzeletbeli 
hallgatóság előtt előadást tartó professor 
néma szerepe sehogy sem sikerült. Jeszensz- 
kinét, Mcnszáros Margitét és Sebestyént szí
vesen látjuk a nekik megfelelő szerepkörben, 
de itt bizony szánakozva néztük jobb ügyhöz 
méltó buzgalmukat.

Utolsó előadásul a Hinta férj került 
színre. Ez volt a három közül a legórtékte- 
lenebb, do határozottan a legjobban megját
szott darab. Igen ügyes és csábitó demi- 
mondo volt Hahnel Aranka, s jól játszotta 
Havasi Szidi a gyanakvó anyóst. Krémer 
Jenő kicsapongó, de otthon a jámbor és

szerelmes férjet szimuláló apósát pedig külön 
kell kiemelnünk. A többi szerepekben Mén- 
szűrös Margit, Pataki és Krasznai nyújtottak 
elfogadható alakítást. A jelenetek és dialogok 
— az előbbi előadásokhoz mérten — elég 
gördülékenyen folytak, csak a súgó súgott 
hihetetlen erővel és hévvel. Annyira bele
melegedett a maga szerepébe, hogy már- 
már azt hittük, egyszerre csak ki fog ugrani 
odújából és részt vesz az előadásban.

A színházat mindhárom este zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, mely azonban „egy
szer fázott — másszor lángal égett*. Ugyanis 
az első este szibériai hideg, a többin tropikus 
hőség uralkodott a nézőtéren. A ki az első 
előadáson egy kis hiilést nem szerzett, az 
bizonyosan az utolsón vitt haza a műélvezeten 
felül alapos fejfájást. Ennek a fűtési misériá- 
nak és a ruhatár hiányainak orvoslását kérjük.

—nd.

C S A R N O  K.
Azt az édes . . .
Azt az édes érzést,
Azt a boldogságot,
Mely mig otthon voltam, 
Lelkűmből szivárgott,
Zárd magadba mélyen 
A hév, bús, napokra,
Mint a virág kelyhe 
A harmatot szokta.

S jöhet a bubánat 
Perzselő sugara,
Nem félek, magamban 
Enyhülést találva.
Kibékít a gonddal, 
óv a küzdelembe1 
Jó  anyám emléke,
Forró szeretete.

Este ő ringat el,
S fölrezzenvén reggel 
Valami édes hang 
Cseng-bong a fülemben,
Mintha nevem mondták 
S megcsókoltak volna .. .
Te jártál itt anyáin 
Nevemet susogva.

T« keltesz fül engem 
Minden áldott reggel,'
Betöltőd a lelkem 
Hittel, türelemmel.
8 könnyű úgy a napnak 
Fáradalma gondja,
Ha édes anyánk a 
Megvigasztalója.

Keszler Károly.

A Jenőke professzora.
Nem valami gimnásiumi dolgot akarok 

elbeszélni. Nem. Az én Jenőkéin egy szőke, 
karcsú, kekszemül, ábrándos fiú. Lehet, hogy 
professzorok is voltak az akadémián, ahol 
tanult, de biz' ő nem igen szerencséltette 
őket jelenlétével.

Láthatja tehát a t. olvasó, hogy nem 
valami doktriner, rigorózus, vaskalapos pro
fesszorról lesz szó. A professzorok csak egy 
esetben érdekesek: ha fiatalok.

Az ón Jenőkéin, amiért igv beeózgetom, 
nem szokott már csúszkálni az udvaron, 
utcán, hanem a báltermekben, sőt pláne, 
az akadémia itjusága rendezővé is vá
lasztotta a legközelebbi bálon. Mintha látnám, 
hogy fog kinézni az aranyos vállrojtokkal. 
S ha még azt is megmondom, hogy Jenőke

4 > r 1 •
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női divat-csikkek
Paviovits Imre ezeknél. Tessék megnézni a kirakatot.
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ihletett perceiben egyike azon millióknak, 
kiknek mestersége a versírás: majdnem el
árulom kilétét.

Elismert dolog, hogy, előbb minden 
poéta egy tucat verset ir „Ö“ „Hozzá"; s a 
jó Isten tudja, micsoda címek alatt, s csak 
azután következik az óda, hősköltemény, 
elbeszélő vagy pláne tanköltemény. Az én 
Jenőke barátom is ontotta volna a poezisnek 
ismort cimü zsengéit, csak lett volna — kihez ! 
Megénekelte ö pedellust, a szekundát osztó 
professzorokat, a pékinast, aki hitelbe ad 
„luxust**, lantján megpendült az „Annaliget*, 
Önképzőkör, a „Bárány“-vedéglő dicshim
nusz ; de mindez mi ahhoz képest, hogy va
laki halhatatlanná legyen. Mikor aztán egy 
napon arra ébredt fel, hogy ö matarusz, s 
nem kell félnie többet a koszinus alfa tói, a 
görög tanár leszamarozásától, felébredt benne 
a szellem, s elhatározta, hogy neki ha törik 
szakad de egy „Ö“-t kell keresni. Hát én is
tenem, ennél könnyebb dolog sincs. Beállít 
az ember a bálba, kifogástalan a frakkja, 
ellenállhatatlan a lakkcipöböl kikand.káló 
színes harisnya, gondosan fésült haj, s bizo
nyos a siker.

Előbb a bemutatás, azután egy forduló 
négyes alatt egy kis csevegés, szünóra alatt 
gyöngéd udvarlás a mamának, szupé csár
dásban a cigány előtt „vele" egy tüzes for
dulás, reggel felé szerenád, másnap délután 
látogatás és meg van ö. Más is igy csinálta, 
miért no csinálhatná Jenöke is éppen igy ? 
De itt ám a bökkenő: Jenöke egy lépést 
sem tud táncolni. Három tánciskolát járatott 
ki vele a mamája, s a végén mégis csak ott 
volt, hogy a négyesből négy figuránál s a 
keringöböl egy lépésnél nem tudott többet.

Képzelhetik Jenöke barátom bánatát. 
Minden lány oly messze állott tőle mint tő
lem a miniszteri osztálytanácsossá". Hanem 
nem azért vannak az embernek barátai, hogy 
ki no rántsák a sárból. Addig-addig csalo
gatták mig elment egy bálba. Az itallal és 
mámorral telitett levegőben keringő párok 
csak fokozták bánatát. Feltétlenül tetszett 
neki minden leány; de hazudnám, ha nem 
mondanám meg, hogy leginkább a szép Irma 
felé küldte sóvárgó pillantásait. Az a gyö
nyörű rózsaszál teljesen elkábitotta. Átkozta 
születése percét, hogy miért nem jön az 
ember kész táncos lábakkal erre a cudar 
világra; bezzeg enni, sírni, lármázni tud, pe
dig több hasznát venné a táncnak. Az én 
Jenökém e gondolatot nem hagyta elenyész
ni a roppant űrben, hanem megénekelte.

A mi kis városunkban szenzációt oko
zott az erre vonatkozó nagyszerű költemé
nyével.

Sietett is íróját a „Műkedvelő Es Iro
dalmi Egylet" azonnal tagjai sorába iktatni. 
Eljárt annak gyűléseire pontosan, s ott fel
ségesnél felségesebb indítványokat tett; al
kalma volt megismerkedni a város összes 
szépeivel, kik mindannyian műkedvelők 
voltak.

Irmának is ott mutatták be. Sőt az a 
szerencse is érte, hogy egy népszínműben 
ketten lettek a főszereplők. Irma játszotta a 
Finum Rózsi, Jenöke a Göndör Sándor szere
pét. Városszerte nagy az érdeklődés, naponta 
két-három próba. Az illem azt is macával 
hozta, hogy Finom Rózsit Göndör Sándor 
kísérje haza a színházból. Meghívták ebédre, 
vacsorára, neki jutott a szerencse, hogy zon
gorázás közijén ö fordította az Irma kotta- 
lapjait, sőt egyszer csak arra is rájött a 
mama, hogy Göndör Sándor dehogy akarja 
elhagyni Rózsit, hiszen a próbán kívül is 
mindig ölelgeti.

Az előadás napján újra ott ebédelt. 
Ebéd után még egyszer elmondták szerepe
iket, s végül repeső jó kedvvel azt mondja
Irma :

— Ezt biz* meghallgathatják; de hát 
mé" milyen jó csárdást fogunk járni majd a 
végén. Ropogóst, észvesztőt, sziiajt.

— Az nem lehet.
— Miért ?
— Mert, meri . . . de Ígérje meg előbb, 

hogy nem nevet ki.
— Ígérem!
— Azon egyszerű okból, mert én nem

tudok táncolni.
— Komolyan beszél ?
— A legkomolyabban é les Irma.

— Segítünk rajta.

— Kiváncsi vagyok rá, hogy hogyan ?
— Ígérje meg előbb, hogy nem ne

vet ki.
— Ígérem.
— Hát . . . hát . . . megtanítom én.
— De édes Irmám !
— Semmi d e ........  Most rögtön meg

kezdjük.
Es tisztelt olvasóim, a Jenöke ettől a 

professzortól többet tanult, egy délután, mint 
eddigeló harminctól. Természetesen tetszett 
neki a professzora, mert higyjék el, nem 
nekem, hanem a legnagyobb pedagógusnak, 
hogy a tanár csak akkor taníthat sikeresen, 
ha tanítványai szeretik.

Aztán meg az is szent igaz, hogy Irma 
professzornál soha professzor nagyobb tan
dijat nem kapott. Leszámítva a csókos ajkak 
néma beszélgétését.

Egy hónapi tanfolyam után az én Je
nőkéin jogosan követelhette, hogy beválasz- 
szák az akadémiai bál rendezői közé. Meg 
is tették. S a mint hallom több mint bizo
nyos, hogy félév múlva a pap is megáldja a 
tanítvány és tanár közti viszonyt. Irma pro
fesszor tanítványa „i ram** lesz, ha ugyan 
nem fog nyögni a papucs kormány alatt.

Kcszlcr Károly.

.K Ö Z G A Z D A S Á G .

Felhívás
a közönséghez és a mező-, erdő-, illetve hegy
őrökhöz a kártékony állatok irtása tárgyában.

A (öldmivolésügyi m, kir. ministor által 
80385 1903. szám alatt kibocsátott rendelet 
utasított, hogy a hernyó, vértetü és darázs 
irtás ügyében kiadott útmutatásokat közhírré 
tegyem. Minthogy a m. kir. állami rovartani 
állomás által kibocsátott útmutatások szerint 
a hernyó, vértetü és darazsak irtására leg
alkalmasabb idő a tel, felhívom városunk 
közönségét, hogy az irtást saját jól felfogott 
érdekében azonnal foganatosítsa. A mező és 
hegyőröknek pedig szigorúan kötelességévé 
teszem, hogy a birtokosokat figyelmeztessék 
a védekezésre és az irtást elmulasztókat f. 
évi február hó 15-ig hozzám jelentsék be. A 
felsorolt kártékony állatok irtását elmulasz
tók ellen, a kihágási eljárást folyamatba te
szem és a mulasztók ellen 200 koronáig ter
jedő pénzbírságot logok kiszabni, s ezenkívül 
az irtást költségükre loganatosittatni fogom.

Az ország gyümölcs termésében na
gyobb károkat okoznak a hernyók, mint a 
â§y> vihar, jégverés és a többi elemi csa- 

pas együttvéve. A mezőrendőri törvónv sze
rint minden birtokos köteles a hernyófészke- 
kot és tojásokat leszedni. A hernyó tojások 
leginkább taloveloken telelnek át, de van
nak egyes tajok; melyeknek tojása régi 
négykrajcáros nagyságú és taplószinü fol
tokban a fák kérgén telel ki. A fészkek le
szedésére legalkalmasabb a téli verőfényos 
idő; amidőn a munkások is ráérnek a her
nyózásra. Egyes lepkefajok ághegyekre, gyü- 
riialakban rakják le petéiket. Nemcsak fákon, 
hanem karókon, épületeken, kerítések hasa
dókaiban és más védett helyeken lehet lep
ketojásokat találni. Az irtást leghathatósab- 
ban, a fészkek leszedése által foganatosít
hatjuk, melyet kézzel, vagy hernyózó ollóval 
végzünk. Különösen fontos a hernyóknak ez 
évben való gondos irtása, mivel az állami ! 
rovartani állomás értesítése szerint a folyó í 
évben rendkívül nagy számban fognak mu- í 
tatkozni. 3 j

A közönséges darázsok óriási károkat j 
okoznak a szölöskertokben és gyümölcsé- i 
síkben. Legtöbbnyire csak akkor vesszük 
észre jelenlétüket, mikor a szőlő és gyü
mölcs érés alkalmával rajokban lepik el a 
terményeket. A bajt fokozza az, hogy a ki- I 
kezdett bogyó és gyümölcs rothadni kezd, s 
a rothadás az ép törtökre és gyümölcsökre j 
is át ragad, moly az egész termés tönkre- | 
menését is eredményezheti. Érés idején a ! 
darazsak ellen sikerrel védekezni már nem ! 
lehet, mivel érés idejekor elég táplálékuk 
van és a csalétekre nem mennek rá. Ked
vező eredménynyel télben azonban lehet

ellenök védekezni. Irtásukra legalkalmasabb 
mód az, hogy az előző évből ismert darázs
fészkeket felkeressük és összeszedés után 

* megégetjük. A darazsak fészkeiket házpad- 
j fásokra, fák odvaiba, kerítés hézagokba és 
! más az esőtől védett helyre rakják. A leg

gondosabb eljárás mellett is telelnek ki da- 
; razsak, amelyek kora tavasszal pusztíthatok 
! el sikerrel. Írásukra tavasszal legalmasabb 
j mód az, hogy félliteres nagyságú üvegekbe 
I kevés vizet öntünk, amelyben mézet, vagy 
! más édes anyagot oldunk fel. A darazsak 
i bele mennek az üvegbe és a benne lövő 
j vízben megfuladnak. Az áttelelt példányok 
j elpusztítása után a darazsak nyáron at nem 

szaporodnak annyira el, hogy ősszel a gyü
mölcsösökben érzékeny károkat okozhassa
nak. Ha nyárban jövünk nyomára, hogy a 

j daraszak valahol a főidben, vagy fa odvá- 
I bán tanyáznak, ki kell azokat irtani. Ezt éj- 
j jel tesszük akként, hogy a fészkek bejára- 
j tait, ha egynél több betömjük és a tömetle- 
j nül hagyott nyíláson egy pár égő kér.sze- 
! letet (ánslógot) dobunk be és az utolsó nyi

last is betömjük.
A vértetü főleg az almafát támadja 

meg; ritkán azonban a körte és galagonva 
fán is észlelhető. Legjobban irthatjuk a vér- 
tetiit télen, amikor egy rakásba gyűlve lel- 

i hété fel. Az almafák derekán, ágain, gallyain, 
j vesszőin és ághegyein él a vértetü. Rende- 
j sen sebzett helyein fordul elő, tehát ott, 
j ahol metszés, törés, jégeső érte a fát. Az 
j ilyen hely forradásos lesz és az ilyen forra- 
j dást közönségesen ,rák“-nak szokták ne- 
j vezni. Ahol a vértetü letelepedett, ott azt a 
i helyet sajátszerii hószin fehér gyapjas válla- 
j dókkal csak nem betakarja. Legjobban felis—
: merhető ez tavasszal, főleg május hó folya- 
; mán. A foltok léginkább a iák szélvédett 

oldalán, valamint az elágazásoknál a föld fe
lőli részen keletkeznek. Ila a fehér szinti 
válladékot lekaparjuk, ezerszámra fogjuk 

1 alatta a vórtetveket találni. Nagyobb megbi- 
j zonyosodás okáért a rovarokat szót lehet 

nyomni és ha vérszinü nedv keletkezik, a 
vértetü jelenléte bizonyos. Azért veszedel
mes a vértetü az almafákra, mivel tömeges 
elszaporodás után felvándorol az ágakra 
és a vesszőkre, melyek a rovar szúrása kö
vetkeztében elszáradnak. A vértetü által 
megtámadott fa, 5—6 évi kínlódás után ok
vetlenül elpusztul, A nagyon fertőzött gá
lyákat levágjuk é ■ olyan helyre visszük, 
ahol ellehet égetni. Ha nyáron észleljük a 
bajt, azonnal kezdjük meg a védekezést. 
Nyáron rohamosan szaporodik a rovar, mivel 
saját erejéből szétmászik, de a madarak szél 
és a munkások ruháján is átvándorolhat az 
egészséges fákra. A faderék és a le nem 

I vágott ágak tisztítását petróleum-emulzióval 
lehet szélszerüen végezni. Ezt úgy lehet 
célszerűen készíteni, hogy ogynyolcad kiló 
közönséges szappant egy liter vízben szétfő- 
zünk és két liter kissé langyos petróleummal 
összekeverünk. Az összeöntött anyag zurbo- 
lóval, vagy fakanállal addig keverendő, mig 
tejfelszinü anyaggá nem vállik. Ezen anya
got 4-szer, 5 szőr annyi langyos tiszta vízzel 
keverjük összo és ezzel meszeljük be a fá
kat. Amidőn a petróleum emulzióval beken
tük fáinkat nem tettünk kötelességünknek 
még eleget, mivel két hét múlva bizonyosan 
újra ellepi a sebhelyeket a vértetü. Szüksé
ges ugyanis a sebhelyeknek oltóviasszal,, 
vagy felforralt, azután lehűtött kátrányai 
való bekenése is azért, hogy ottan a vértetü 
többé meg ne telepedhessék. A vértetü 
szerfelett szapora rovarfaj. Evenként 12 — 14 
ivadéka van s egy-egv vértotünek 30—100 
sőt 120 ntóda lehet, mégpedig mind nőstény,, 
mely hímet nem ösmer, hanem párosodás 
nélkül folyton eleveneket szül, mégpedig 
úgy, hogy a ma született vértetü már 12 nap 
múlva maga is szapor t. Ej fák, továbbá oltó 
és szemző vesszők beszerzésekor nagy gond 
fordítandó arra, hogy azok vértetvesek ne 
legyenek, Fáinkon metszés és más művelő
iek alkalmával keletkezett sebek oltó viasz- 
szal, vagy forralt azután lehűtött kátrány
nyal bekenendök azért, hogy ottan a vértetü 
el ne szaporodhassál

Kelt Nyiregynázán 1904 i c évi január
hó 23 án.

Májcrszky Béla, 
polgármester.
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A tudomány-egyetem klinikája gyógyczélokra elfogadta és használja

A Kolozsvári (Heinrich. J.) Ásvány- és gyógyszappangyár R. T.
kiváló P 'v á rím á n v a in k *  Kénszappan. Kenkátrány-. Kátrány-, Uorax-, Benzoe-, Crcolin-, Lanolin-, Ichtiol-, Fehérkátrány-. Kénes 
•' ©/ J * Lili rkátrány-, Epe-. Nalícyl-, Xeutral-gyermekszappan a bőr mindennemű rendellenességei ellen a leg
nagyobb sikerrel használhatók.
Különlegességünk a Szt-László-szappan az egyedül tényleg desinficziáló és egyúttal a legideálisabb toilette szappan.
ITrr\/í̂ Hfi11 a v a r tó l  íl sz:i'*- ÁsTÍuiy-, Hygiea-, Irodnszappnnoknak, molvek festéket zsírt, olajat vagy bárminemű foltot hideg vízben tgycÜUII ^ y d l lül i3 azonnal eltávolítanak a kézről. ' ’ J
K apható : L igeti K áro ly . B lum berg  J ó z s e f  i i l a t s z e r é s z - ,  <lr. Szopkó D ezső, K orány i Im re, Nagy Kálm án g y ó g y sz e r é sz - , E isler Károly, Kohn Ignácz, Jak ab ov its M„ Hoffmaan 
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Árverési hirdetmény.
W

A nyíregyházi ..Korona1- épületben levő zálogkölcsön- 
üzlet helyiségében folyó évi március hó 2-án a ki nem 
váltott és meg nem hosszabbított arany-ezüst s egyéb  zálog
tárgyak nyilvános árverésen, törvényesen elfognak adatni.

Miről az elzálogosítok, valamint az árverésen részt venni 
kívánók ezzel értesítettnek.

Nyíregyháza, 1904. február 5.

PR ÁG EK KÁROLY,
ziílogkölcsÍMiintézet tulajdonos.
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Hirdetmény.
Alantirott elüljáróság közhirró teszi, hogy Gorond köz

ség  tulajdonát képező, a nagy bégányi és mező-kászonyi 
határban tekvő körülbelül 750 magyar holdat tevő terület 
folyó évi legeltetésre ez évi február lió 16-án délelőtt 
9 órakor Gorond község házánál nyilvános árverésen bérbe 
tog adatni.

Az árverési feltételek a gorondi körjegyzői irodában 
megtekinthetők.

Gorond, 1904. január hó 27-én

Fái Jenő, R uszinka László,
h. kür jegyző. bíró.

g f e j

1
Eljegyzési kártyák, esküvői és 
bá;i meghívók a a a a a a a a ®

csinos k iá l l í tá s b a n ,
bármilyen nyomtatvány pontos 
/v n a  kivitelben megrendelhető

PIRINGER JÁNOS lim ítíÉ
—-■■■ X y ir e o y  h á z á n .

(*> K.-tól feljebb
S „

16
50
16
•24

idehoznia!. Kivitel.
Magyar, Német, Leng ye1őrs/.;»gi, valamint Pragr.i

hente sáruk
valódi prágai és wesztfáliai sonkák, karmonádü, krakoi 
kolbász, magyar és veronai szalámi, mortadella, deLreeeni 
kolbász, paprikás szalonna, valamint mimlennemii hurka 

különlegességek.

A n t o n  Z a w o d s k y
l»écs X \  I. Itrestelgasse 5. Árjegyzék ingyenes bérmentve 
Nagyban. Kicsinyben

an Szerencsem a n. e. 
közönség becses tudo

mására adni, hogy
Jo rdán  Ignácz ú r

ü z le té t  megyeháza ér 6. szám alatt
m e g v e t t e m .

JJgyszimiéira a jánlok:
14 kar. arany gyűrű . .
14 r csinosabb kiviteli*.
14 „ arany nyaklánc/.

nolióz . . . .
11 „ 1‘éili aranyláncz .
14 „ jegygyűrű párja .
14 . arany karék . .
Valódi koraikövesfülbeTaló 5 „ „
14 kar. arany női hossza

lé n é z .............................. 70 , ,
A legfinomabb ezüst china

gyertyatartó párja . . 6 ,
Egy napos inga-óra ütő . N „ „
Nyolc/ napos inga-óra ütő 15 „ ,
Mfon alakú ébresztő óra. 6 „ «

„ „ zenéló óra . 13
Duola ezüst óra S-, anker

15-, t u l a ....................... 21 „ ,
Konyha és fali órák 3 kor. 60 ti 11. feljebb 
N’ickel óraláncz 30 lillértöl feljebb.
Ezüst lánczok díszes kivitelben 2 K. 30.
javításokat Isgjutányosabl) árakon végzek
1 óra ü v eg  1:0 fill. M utató 2 0  ű ll. 
T öredék ara n y a t v e szek  és cserélek .
j s r  Szem üvegek nagy választékban, ' • y  
China és valódi ezüst tárgyak dús raktára.
P h o n o g rá fo k  20 k o ro n á ié i  fe l je b b  Hen
g e r e k  I drb  b e é n e k e l t  2 kor. 6 drb  8 ko r .  

12 d rb  IS kor.

Sulyok  J á n o s
órás, ékszerész és látszerész Nyíregyház án

Egy háztartási mérleg

i ngyen .

Gyógyáruda Drogéria Nyíregyházán.

Ligeti Károly
o y ó o y s z e r é s z .
”  *' o  %rIskola-u. *>-ik szám

Jo£i íanácsaílö.
(< >niigyvéd) mindenkinek 

hasznos könyv, mert segít 
ségével peres üzleti s jogi 
ügyeit költségmentesen, 
ügyvéd nélkül kedvezően 
intézheti el. Harmiticznál 
többfele törvényeket tar
talmaz úgymint adó, ipar, 
házassági, kereske de! m i
törvény, egyletek, építő 
iparosok képesítő vizsgája, 
az uj útlevél és kivándor

lási törvény stb. 
Megrendelhető 4 koronáért 
postautalványon DEXKEK 
.1. központi forgalmi áru
háza Iliulapest, VII. kér.

Hernád-utcza 54. szám.

Mesésen olcsó árak 
mellett küldöm szót 
tulhaknazott raktárom

éi, világhírű kiválló
ságukért általánosan 

kedvelt
mexikói ezüst áraim at,

és pedig :
G drb  mexikó ezüst asztali kés,

„ ,, ., evővilla.
„ .. ,, evőkanál,
„ ,, ,, kávéskanál,
„ kiváltó clessertkés, 

tí „ „  dessertvilla,
1 „ mex. ezüst levesm. kanál,

„ „ ,, tejm erő kanál
„ eleg. szalon ászt. gyertyató.

46. db. összesen
csak8frt.5ökr.
Minden megrendelő 

ezenkívül jutalomké
pen egy szavatosság 
mellet pontosan mű
ködé \2l/-> kiló hord 
kónességü háztartási 
mérleget kap teljesen 
díjtalanul. ;A mexikói 
ezüst egy teljesen fe
hér fém belül is mely
nek tartósságáért és 
kiváló minőségűért 25 
évi jótállást vállalok. 
Szétküldés a pénz elé- 
leges megküldése ese
tén vagy utánvéttel 
történik"’ az európai 

raktárból.
Denker J. központi for
galmi áruháza B.-Pest, 
Hernád utcza 54. sz

5 koronáért
küldök 4 1 ., kiló (kb, 50 
darab) kévéssé megsérült 

finom enyhe

pipere-szappant
rózsa, liliom-tej, orgona, 
ibolya, rezeda jaszmin és 
gyöngyvirágból szépen ösz- 
szeválogatva. A pénz elő
zetes megküldése esetén 

vagy utánvéttel küldi.

D E N K E R  J .
Hernád utcza 54-ik szám.

Iparosok üzleti könyve
E czimmid hasznos könyv 

jelent meg. Nem Írott mű, 
hanem 1 rovatozott s kis 
iparosok ózdijainak meg- 
fclelően felszerelt üzleti 
könyv. A rovatok önmagu
kat magyarázzák s ennél
fogva minden iparos, ha 
nem is tanulta a könyve
lést, általa czélszeriien 

könyveit vezetheti.
A könyv egyben háromféle 
üzleti könyvet tartalmaz, 
megrendelések, segédek
nek kiadott munkák s a 
személyzet elkönyvelésére 
tehát egyesit magában min
dent, ami könyvelésre az 
iparosnak szükségé van. 
Megrendelhető postautal
ványon kötve 4 koronáért.

Denker József
központi forgalmi áruháza 

liUÜAPE.ST,
VII. kér. Hernád utcza 54.
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N y í r e g y h á z i  s t a u i s q u o  izr. h i t kö z s é g .  Nyíregyháza, Pazonyi-utcza 2. szám.
62—1904. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az özv. Haas Mórnó úrnő által létesített „Haas Mór“ 

alapítvány ez évi 1GO korona kamatának elnyerésére ezennel 
pályázat nyittatik.

Pályázhatnak a középiskola IV'— VI. osztályait végzett 
oly szegénysorsu nyíregyházi illetőségű izraelita vaílásu, jó 
magaviseletü fiú vagy  leánynövendékek, kik kenyérkereső, 
első sorban iparos, pályára léptek s a jutalom dijat ezirányu 
kiképzésükre óhajtják íorditani.

A pályázati kérvények, hatósági illetőségi és szegény
ségi, iskolai és a kenyérkeresö pályára lépést igazoló bizo
nyítványok m elléklésével az elöljáróság címén legkésőbb 
X évi február hó lS-ig a hitközségi irodában nyújtandók be.

Nyíregyháza, 1904. február hó 7.

A stquo izr. hitk. elöljárósága.

Nagy választékban kapható
a legfinomabb kivitelig ízléses és divatos

női ruha coszítim- és blous-szöveíek 
ruha-, hlous-selymek és bársonyok.
Cosmanosi barchetek, flanelek, valódi rumburgi vásznak, a 
legjobb schillonok, dam. gradlik, cöpperek, fehér és színes 
asztal-készletek, törülközők, ágy és asztal térítők, függönyök, 
szőnyegek, paplanok, Himalaja kendők és schalok (Fiaid).

ruháknak alkalmas legjobb minőségű Luysin selymek minden 
színben, méterje 2 korona. A legszebb Tüll és Gease bevona

tok Színes franczia és fehér svájezi batisztek.
A t. vevőközönségnek dúsan felszerelt raktáromat ajánlva, 
alkalmat nyújtok arra, hogy szükségletét jó minőségű árukkal 

a legolcsóbb árban szerezhesse be.

Kiváló tisztelettel

KOVÁCSI JENŐ.

1 í NAGY*5I &

Hallatlan olcsó leszállított árakon széles teniiis flanel XS k rB
rj divatos ruhaszövetek, blouz selymek, batistok, zephírek, 
is flanelek, barchetek  b e s z e rz é s i  á ro n  aluL

Gyönyörű alkalmas ajándék ezik kék: Boák, csipke gal- 
selyem kendők, k é z i  m u n k á k  pltis utitakarók kézi

™ ™ zzzzzizz: táskák, pénztárczák, -------------------
ingek, nyakkendők óriási választékkal!.

Nagy Gyula
divatáru kereskedésében Nyíregyházán, Városház palota.

Biouzok 00 krajezártől kezdve minden árban.
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