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MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER, SZOMBATON.
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A :

Égési évre 8 korona. Eg.ves s/ám 16 fillér.
Jegj/.ok és tanítók a lapot féláron kapják.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :
S ch lich ter  G yula.

Szerkesztőség és k iadóh ivatal:
Vasuti-ut 17.

i L a p u n k  a  be l -  é s  kü l fö ld  m inde n  n a g y o b b  v á r o s á b a n  k é p v i s e l v e  v a n .

Pisztoly és méreg.
Az utóbbi időben, szenzációs hírnévre 

telt szert városunk. Pisztoly, kard, méreg 
gyors egymásutánban szerepelnek. Még 
az egyik szenzációs esemény zsibbasztó, 
megdöbbentő hatása alatt állunk, már a 
másik és következő drámák megrázó rész
letei töltenek el borzalommal. Mindez Nyír
egyházán, tehát ott történik, ahol éveken 
keresztül alig fordult elő szenzációs ese
mény, Városunk haladt, fejlődött, alig 
tudtak rólunk a lapok. Ma ? Szomorú ese
tek révén emlegetnek a főváros lapjai!!!

Vem célunk a drámák, a szenzációs 
események részleteit telsorolni. írhatnánk 
a boldogságban úszó sziveknek az élettel 
való ineghasonlásáról. Szólhatnánk arról, 
hogy a méreg-poharat olyan emberek sőt 
nyerige nők ürítik ki, akikről fel sem 
tehetnénk ilyen szomorú elhatározást. Mind
erről nem beszélünk most, hanem egy 
rettenetes apagyilkossággal fogunk foglal
kozni.

Egy nagykorú ember megölte az 
édes apját. Miért tette, miért követte el 
eme borzalmas cselekedetet, önként azt 
kérdezzük, A fiú megölte apját 300  ko
rona miatt. Ennyi pénzre volt szüksége, 
hogy elutazhassák oda, hol boldogulását 
remélte. A tehetős, sőt vagyonos apa meg

tagadta fiának ebbeli kérelmét. Ez volt 
az ok, mely az apát a sírba, fiát börtönbe 
juttatta.

Az apának kötetessége lett volna 
fiát segíteni, a fiúnak nem volt szabad 
apjára kezet emelni. Nem igy történt. Az 
apa szűkmarkú volt fiával szemben és a 
fin revolvergolyókkal oltotta ki apjának 
életét. Az elvetemült ember h a t s z o r  lőtt 
apjára. Látta apjának kiömlő vérét, látta 
szörnyű vonaglását és kínos vergődését, 
de nem állt meg egy lövésnél, hanem 
lőtt addig, inig golyó volt pisztolyába 
Ilyen vérengzésre nem képes a legvesze
delmesebb állat sem.

Hát ezt érdemli az apa ? Ezért ne
veli fel gyermekét ? Ez a jutalma a szü
lei ápolásnak ? Megdöbben az ember, ha 
ilyet lát és méltán, mert a kor romlott
ságát, a rossz gyermekek elfajulását látja 
igazolva. Ha igy haladunk, aggodalommal 
lehetünk a jövő iránt.

He mi lehet oka ennyi megrázó ese
ménynek? Vagy odáig jutottunk volna 
már, hogy Istennek legbecsesebb adomá
nya az élet elvesztette a becsét? Haj
dan a haramiák fenyegették a mások 
életét. Ma sok apa a saját gyermekétől 
is remeghet. Rettenetes bűn ez. Vigasz
talásunkra szolgálhat azonban, hogy jól 
nevelt gyermek ilyenre nem vetemülhet.

Epén ezért szülői tiszteletre kell nevelni 
a gyermekeket, de a szülők se feledjék, 
hogy gyermekeiknek is vannak már ak
kor bizonyos jogaik, midőn nagykorúsá
got érnek. Ha a szüle és gyermek meg
értik egymást, akkor nem fordulnak, elő 
ilyen borzalmas bűnök.

A rosszul nevelt, szabadjára bocsá
tott, korcsmázó gyermekek beleélik ma
gukat a vérontásba. Éhez járul a hírlapok 
szenzációinak olvasása, képekben való be
mutatása. A szemmel látott, vagy olva
sott rossz példa hat. Innen van annyi 
bűntény, hogy nincs vége-hossza.

Ama pisztolylövéseknek, melyek egy 
apa életét oltották ki, melyek egy apa
gyilkost börtönbe juttattak, nem szabad 
úgy elhangzaniok, hogy a társadalom egy
szerűen az igazságszolgáltatásra bízza a 
bűn megbüntetését. A törvény megbünteti 
a bűnöst, de a családi és társadalmi élet
nek is megvannak ama kötelességei, me
lyek képesek ellensúlyozni a ragályos be
tegségként mindig jobban terjedő gyilkos
ságot. öngyilkosságot és párbajozásokat.

Korunknak sok bűne van, de egy 
sincs oly nagy, mint az, amikor rokon 
keze ontja rokonnak vérét. Vajha eme 
rettenetes bűnnek utolsó pusztítása lett volna 
az, mely egy apának életébe, fiának pedig 
szabadságába került.!!

T A  R C A .
Fogadás.

A feleségemtől azon feltétel alatt kap
tam 24 órai nyári üdülésre szabadságot, ha 
emez időt szinjózanon zónázom el. Felfogad
tam, hogy inni, költekezni nem logok és 
óvatos leszek minden vasúti balesettel 
szemben.

Ember tervez . . . János végez !
Ilodász egyik legvigabb, legszívesebb 

embere azon ajánlatot tette, hogy tekintsük 
meg az ö tiz holdas szőlőjét és pincéjét. 
Ilyen szives megbízásnak nem engedelmes
kedni, lehetotlonség. Ezt annál inkább tehet
tem, mert az asszony örködé szeme, paran
csoló tekintete távol volt tőlem, no meg az 
asszonynak tett fogadást csak akkor kell 
megtartani, ha okvetlen szükséges. . .

A Vilmos két paripája röpített oda, a 
hol nincs bánat, de van öröm és boldogság. 
A pincébe siettünk. Kitűnő ital oltotta szom- 
junkat. Noét áldottuk, mert megtette amaz 
okos dolgot, hogy szőlőt plántált. Ittunk a 
szives gazda, meg a magunk egészségére. A 
tizedik, vagy nem is tudom ón, hányadik 
pohárnál a föld mozgásáról szóló tétel igaz

voltát kezdtük tapasztalni. Hja, oz nem csoda, 
ha már Ilodász is versenyezni akar To
kajjal. . .

Jól mondta azt egy okos ember : „oda 
lenn már nem fáj semmi." A pincét is oda- 
lenntnck tartom. Ott sem fáj semmi. A pincé
ben öröm kél, nóta támad, vigalom tölti be 
a hordók környékét. . .

Tehát ittunk, majd folytattuk. Tohottem, 
hiszen felfogadtam, hogy nem iszom. Fájda
lom azonban, a 24 óra lejáróban volt. . . Mórt 
nincs a pohár mellett öröklét ? !

Egy átmulatott éj után, hajnali 8 órakor 
bezürgottek szobámba. Hogy mennyit aludtam, 
nem tudom. Azt azonban éreztem, hogy  ̂a 
rajnai, olasz rizling, ezerjó és még Dohányféle 
jónál-jobb fajtájú bor teljesen megzavarta a 
lejemet s a rövid pihenés nem volt képes 
kijózanítani.

A vonat 4 órakor indul. Kocsira ültem. 
A ló röpült, a fejem himbálódzott, az utszéli 
fák táncot jártak, szóval be voltam még 
mindig rúgva. . .

Az induló vonatnak olyan kocsijába 
ültem, melyben két papot is találtam.

A lelkipásztorok örültek a szép reggel
nek. Magasztalták a természet szépségét. A 

! vonat lassú döcögőssel indult. . . Én kábul- 
| tan dőltem a kocsi szögletébe és folsohajtot- 
! tani, hogy mégis jó lett volna az asszonyi

parancsnak engedelmeskedni. , . Minek is van 
a másnap kellemetlensége.

A lelkészek folyton beszéltek. Szóba 
hozták a társadalmat, annak hibáit. Beszéltek 
a mai bűnökről és azt állították, hogy nincs 
teljes boldogság a nap alatt.

Erre azt jegyeztem meg, hogy van ám 
boldogság a föld alatt.

A papok öngyilkosjelöltot képzeltek 
bennem és sajnálattal tekintettek rám. Ha 
tudták volna, hogy a pinczére czóloztam. hi
szen a pinczo is a föld alá van epitve, talán 
másként bírálták volna megjegyzésem jelen
tőségét.

Az emberek hihetetlenek — folytatták 
egymás között. — Nem gondolnak arra, hogy 
meg is kell halni . . .

Nagyot ásítottam.
Rósz szokások, társadalmi bűnök ural

kodnak az emberek között. Az emberek mér
téktelenek, elmulatják keresményüket és csa
ládjaikat nyomorba döntik . . .

Ez a leczke nekem szól, gondoltam. 
No csak beszéljetek, mikor a pap vizet pré
dikál. bort szokott inni . . .

A viczinális lassú döczögósét, hosszan
tartó fütyölés zavarta meg.

Utiiársaim elhalványodtak, én bambán 
hallgattam a furcsa zenét.

Bizonyosan baleset előtt állunk !

Legújabb napernyők nagy választékban 
kaphatok

K ohn Ignácz
női, férő-divatáru üzletében, városház palota.

Lapunk mai száma nyolc oldalra terjed.
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A nyíregyházi lóverseny 
és luxus lóvásár.

Holnap, a nagy-gyakorló téren tartandó 
lóverseny nem csak katonai körökben, hanem 
a nagy közönségnél is élénk érdeklődést 
keltet”. Egy pár éve tartatik csak városunk
ban lóverseny és tapasztaljuk, hogy a mos
tanihoz hasonló érdeklődés még egy évben 
sem volt észlelhető. Fokozza a lóverseny ér
tékét az is, hogy luxus lóvásárral kapcsola
tosan tartatik meg, ahol szebbnól-szebb lovak 
lesznek kiállítva és azok egyrészo nyereg 
alatt, másrésze pedig kocsi-korzóban is be 
lesz mutatva.

A vezetőség a következőkép van meg
alakítva. Intézöség: Liptay Béla, Nagy Ákos 
cs. és kir. huszárszázados, Nagy Miklós m. 
kir, honvód-huszárszázados. Biró : Zoltán Sán
dor. Indító: Orosz Miklós cs. és kir. kamarás. 
Verseny titkár: Szikszay Sándor. Mázsáló : 
Báró Buttler Sándor cs. és kir. huszárszáza
dos. Totalisateur vezető: Pallaghy Béla. Pá
lyaorvos : Dr. Kállay Rudolf.

I. Gazdasági egyesület dija. Sikverseny. 
indulás 2 óra 30 perckor. 000 korona. 800 
korona adva az egylet által; ebből 600 ko
rona az elsőnek, 200 korona a másodiknak. 
100 korona pedig a beiratási dijakból a har
madiknak. Táv. kb.: 2400 méter. Három 
éves és idősebb félvér lovak számára, mo- 
lyek Szabolcs, Szatmár Zemplén, Ung és Be- 
regmegye területén ellettek és neveltettek, 
vagy az ezen megyék területén állomásozó 
cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség 
tisztjeinek — 1904. május 1 óta — tulajdo
nában vannak. Beiratási dij 20 korona, fuss 
vagy fizess. Teher: 3 óv 65 klgr., 4 óv 72 
klgr., 5 év és id. 74 klgr. Minden verseny 
nyeréséért 2 klgr. több — halmozva 10 
klgr.-ig. Indul: Nagy Ákos százados „Zobna- 
ticza“-ja és „Leányka“-ja, továbbá Stein Rezső 
„Álmos“-sa.

II. Lovaregyleti dij. Sikverseny. Indítás 
3 órakor. 1100 korona, melyből 600 korona 
adva a magyar lovar-egylot által- 400 koro
na az urlovasok szövetkezete subventiójából 
és 100 korona a beiratási dajakból; ebből 
800 korona az elsőnek 200 korona a máso
diknak, 100 korona a harmadiknak. Táv. 
kb.: 1600 méter. Három éves és id belföldi 
lovak számára, melyek 1903. és 1904-ben 
1000 korona értékű versenyt nőin nyertek. 
Beiratási dij 20 korona, f. v. f. Teher 3 év 
65 klgr., 4 óv 72 klgr., 5 óv és id. 74 klgr. 
Minden 400 kor össznyeremény után 1 klgr. 
több, 3 évesnél 7 klgr.-ig, 4 óv és id.-nél 5

Talán felszedték a síneket ?
Óh, á vasutasok sztrájkja!
Még a végrendeletemről sincs gondos

kodva !
Eme kifakadások alatt nyugodtan hall

gattam, mintha most is a poharak csengését 
és a víg czimborák nótáit hallanám. Igazán 
jó, hogy a bor olyan bátorságot ad az em
bernek, hogy még a halálnak is merészen 
néz a ̂  szemébe.

En nem félek, baj nincs, baj nem lehet, 
mert a vasúti baleset még nem nagy baj.

Ugyan kérem, ne gúnyolódjék ilyen 
fenyegető veszély láttára, igy szólt egyik 
halavány utitársam.

Milyen boldog, akinek nincs mit
vesztenie !

Eme kijelentés bosszantott, de nem akar
tam feleselósbe becsátkozni, hanem gyönyör, 
ködtem a vasúti balesettől való fólelmükben-

Néhány perez múlva, a vonat gyorsab
ban mozgott előre, az utasok visszanyerték 
bátorságukat és kicsinyeitek az iménti rémü
letet s annak okát.

A beszélgetés rendes mederbe terelődött.
Végre egyik utas rám szólt, hogy mért 

nem félek én a haláltól.
Nem félek, mert bizonyára a baktor 

kakasa berzenkedett a síneken, arra fütyölt 
a masina. Különben aki az ón János bará
tom pinczéjéből jön, az nem fél ismét a löld 
alá jutni.

Erre mosolyra derültek az areznk s mert 
a végállomásra értünk, búcsút vettünk egy
mástól.

Szőlősi
*

„ S Z A B O L C S -

klgr.-ig. Nevezve van: Edlinger Oszkár had
nagy »Aranyos“-sa, Liptay Béla „Ujdondász"- 
sza, és „Czéllövö“-je, gróf Pejacsevich A 
„Telramund‘-ja, Mr. Albert Wood „Kozák“-ja, 
Stein R. „Elegie*-ja, báró Waldbott-Bessem- 
heim hadnagy „Quid nunc*-ja és „Kis Kar- 
tal * -ja.

III. Asszonyságok dija. Gátvorseny. In
dítás 3 óra 30 perckor. Tiszteletdij a két el
sőnek, adva Szabolcsvármegye hölgyközön
sége által. Táv. kb.: 2800 méter. Nég/éves 
és id. Szabolcsvármogyében ellett és nevelt, 
vagy a megye toriiletón állomásozó cs. és 
kir. hadsereg és a m. kir. honvédség tiszt 
jeinek — 1904. május 1. óta — tulajdoná.- 
ban levő felver lovak számára. Beiratási dij 
20 korona f. v. f. Teher: 4 óv 72 klgr., 5 év 
és id. 74 klgr. Minden verseny nyerésért 2 
klgr. több, — halmozva 10 klgr.-ig. Nevezve 
van: Hertelendy Béla hadnagy „Buvár“-ja, 
Nagy .̂kos százados „Honi“ja és „Mehet“-je.

IV. Urlovasok szövetkezetének dija. In
dulás 4 órakor. Akadályverseny. 1200 kor., 
ebből adva az urlovasok szövetkezete által 
adott subventióból 1100 korona. 900 korona 
az elsőnek, 200 korona a másodiknak, 100 
kor. a beiratási dijakból a harmadiknak. 
Táv. kb.: 3600 méter. Négy éves és id. lo
vak számára, melyek 1200 kor. értékű ver
senyt nem nyertek. Beiratási dij 20 kor. F. 
v. f. Teher: 3 óv 65 klgr., 5 óv 72 klgr., 6 
év és id, 74 klgr. M'nden 500 korona össz- 
nyeremóny után 1 klgr. több. Ötéves és id. 
nyeretleneknek 5 klgr. engedmény. Indul: 
Edlinger Oszkár „My Lady“-ja Báró Fiáth 
László hadnagy „Névtelen“-jo Jeszenszky 
József hadnagy „ Kártyás*-sa, Liptay Béla 
„Páfrány*-ja Nagy Ákos százados „Bieta‘-ja, 
gróf Pejacsevich A, „El Batidor“-ja, Reök 
István főhadnagy „Diving Bell“-je,

V. Földmivelésügyi Minister dija. Gát
vorseny. Indítás 4 óra 30 porckor. 1100 korona, 
ebből adva 1000 korona a nagyméltó- 
ságu m. kir. Földmivelésügyi Minister ur ál
tal. 800 korona az elsőnek, 200 korona a 
másodiknak, 100 korona a beiratási dijakból 
a harmadiknak. Táv. kb.: 2400 méter. Négy 
éves és id. lovak számára, melyek 1000 ko
rona értékű versenyt nem nyertek. Beiratási 
dij 20 korona. F. v. f. Toher: 4 óv 65 kRr. 
5 óv 69 klgr., 6 óv és id. 71 klgr., Minden 
400 korona össznyeremény után 1 klgr. több
4 óvoseknól 7 klgr.-ig, 5 év és id. 5 klgr.-m!
5 éves és id. nyoretlonoknól 3 klgr. enged
mény. ludul : Báró Fiath László hadnagy 
„Nóvtolen“-je, Jeszenszky József hadnagy 
„Béllé Parisionne“-jo Lipcsey Márton had
nagy „Szárazságba, Liptay Béla „Tótova“-ja 
Nagy Ákos százados „Bieta“-ja, gróf Peja
csevich A. „El Batidor“-ja, Reök István fő
hadnagy „Diving Bell“-je, Stein Rezső 
„Mindyon*-ja, és „lnnocent“-je, báró Wald- 
bott-Bassenheim hadnagy „Quid nunc“-ja.

VI. Tiszti akadályverseny. Indítás 5 
órakor. Tiszteletdij az elsőnek, adják az
5-ík honvédhuszár-ezredbeli asszonyságok. 
Tiszteletdij a másodiknak, adva Csicseri ez
redes által. Tiszteletdij a harmadiknak, adva 
az ezred tisztikara által. — Táv. kb.: 3200 
méter. Négyéves és idősebb felver tulajdon 
és szolgálati lovak számára. Teher 4 óv 68 
klgrin., 5 óv id. 72 kgrm. Versenynyertes 3 
kgrm. több. Nevezve van : Wojnárovics Vik
tor főhadnagy „Rózsa“-ja, Clair Aladár had
nagy „Leloncz“-jo, Serédy hadnagy „Lola*-ja 
Medveczky hadnagy „Gyómánt“-ja, Wioland 
főhadnagy „Grisett“-je és „Gáborja", Reök 
főhadnagy „Lord“ja, Lovász hadn. „Emőd“-je, 
Elekes főhadnagy „Kati“-ja, Görgey had
nagy „Hadur“-ja.

VII. Szabolcsvármegye lótenyósz bi
zottmányának dija. Mezőgazdák versenye 
Indítás öt óra 30 perckor. Sikverseny. 
300 korona, ebből 150 korona az első
nek, 75 korona a másodiknak, 50 ko
rona a harmadiknak, 25 korona a negyedik
nek. I* uthat minden Szabolcsvármegyei me
zőgazda lova, melynek tulajdonosa lovának 
származását hiteles adatokkal igazolni tudja ; 
telivérek kizárva. Indulás 100 méterrel a cél 
elölt, távolság egyszer a pálya körül. Lova
golandó teherkiegyenlitós és nyereg nélkül. 
Nevezés az oszlopnál.

Helyárak: Tribün ülőhelvlyel 3 korona. 
11 hely 60 fillér.

A vessenytóren ledett tribün, totalisa
teur, buliét, cukrázda és zene lesz.

Kellemetlenségek kikerülése végett ké
retik a verseny közönsége belépti jegyeit 
láthatólag viselni.

Belépti jegyek Jakabovits Fáni kisasz- 
szony dohány tőzsdéjében előre és kint a 
versenytéren válthatók.

A tenyósz és luxus-lóvásár is igen érde
kesnek ígérkezik. A bejelentett lovaknak 
hozzánk beküldött jegyzéke szerint még egy 
évben sem volt Nyíregyházán olyan nagy 
számú és ami fő, olyan értékes lóanyag 
kiállítva, mint oz évben lesz. Kitűnik ez ab
ból, hogy gr. Vay Tibor (Thass) négyes fogata 
7000 koronára, Lipthay Béla (-léke) négyese 
6000 koronára, Moravszki Andás (Nyíregy
háza) ötös fogata 5000 koronára, Szentimrey 
Pál (Mád-Zombor) 5-öso 5000 koronára, Kállay 
Frigyes heréit hátasa 4000 koronára, gróf 
Vay Gábor heréit hátasa 3000 koronára, Kállay 
Fngyos heróltje 3600 koronára, egy kancája 
3000 koronára van a szakértők által értékelve. 
Ezeket példaként csak azért említettük fel, 
hogy a közönségnek fogalma legyen a kiál
lított lovak magas értékéről. A példaként 
felhozott lovakkal értékben és szépségben 
versenyző lovak nagy számban lesznek kiál
lítva s hogy melyik lesz a legértékesebb azt 
előre megmondani nem lehet, mert ennek 
elbírálása a juri-ra és a nagy közönségre 
lesz bízva.

A bizottság ma délután 2 órakor tarta 
meg a bírálatot. Holnap 9 órakor lesz a dijak 
kiosztása, 10 órakor a hátas lovak, 11 órakor 
pedig a kocsi korzó lesz bemutatva. Délután 
a lóverseny tartatik meg. Hétfőn általános 
vásár.

A kiállítás megtekintésére 50 filléres 
jegy jogosít, a mely mellett a kocsi korzót 
és a hátas lovak bemutatását is meglehet 
tekinteni. A kiállítás a vásár-téren lesz meg
tartva.

A kiállításon négy 5 ös, tizenhat 4-es, 
negyvenegy 2-es fogat, továbbá 28 hátas, 48 
anya kanca, 39 nyers, 11 vegyes ló lesz 
bemutatva.

Táv- és verseny gyaloglás,
Kisvárdáról Kemecsére. (30 kilométer.)

A kisvárdai sport egylet 1904. Junius 
hó 12-ón Kisvárdáról Kemecsóig táv és ver
seny gyaloglást rendez. A versenyben a kis
várdai sport egylet tagjai és az azok által 
meghívott vendégek vehetnek részt. Jelent
kezések szóbelileg, vagy levélben a sport 
egylet elnökségénél, vagy a kisvárdai főbí
rói havatalban 1904. junius 11-ónek déli 12 óráig 
fogadtatnak el.

Indulás a kisvárdai dohánybeváltó hi
vataltól reggel pontban fél öt órakor. Útirány 
az ungvár-debreceni törvényhatósági útnak 
kisvárda-berkeszi szakaszán, a berkeszi „Fe
kete agár" korcsmától a Lónyay-csatorna töl
tésén. Érkezés Kemecsére a Kossuth térre. 
A versenyzők egy kilométert 10 perc alatt 
feltétlenül tartoznak megtenni. Futás kizárva. 
Az első beórkezönek arany, a másodiknak 
ezüst, a harmadiknak bronzérmet és mind 
hármuknak elismerő oklevelet ad a sport 
egylet, ha a versenyzők a kitűzött időn be
lül érkeznek be. A dijak kiosztása után dél
után a kisvárdai dalegylet hangversenyt ren
dez a komocsoi nagyvendóglőben 1 korona 
belépő díjjal, a kemecsei kisdedóvó javára. 
A hangversenyt ugyanott társas ebéd kö
veti. Egy teríték ára 3 korona.

A nem versenyzők akik a versenynyel 
kapcsolatos kirándulásban részt kívánnak 
vonni, a sport egylot által rendelkezésre bo
csátandó kocsikon, vagy a reggel 7 órakor 
Kisvárdáról induló vonattal tehetik meg ezt 
az utat. Jelentkezések mint fent. A kocsik 
reggel fél hót órakor a kisvárdai gör. kath. 
templom előtti térről indulnak. Berkosztöl a 
kirándulók a sport egylet által rendelkezé
sükre bocsátott csolnakokon is megtehetik a 
további utat. A versenyzők és kirándulásban 
résztvevők 1 korona részvételi dijat tartoz
nak a jelentkezésnél befizetni. Kemecsén az 
elszállásolásról, és a vasúti álomásnál kocsikról 
gondoskodva van.

A kisvárdai sport egylet
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H ÍR E K .
Samassa József egri érsek, Szmrecsányi 

Lajos kananok, id. Samassa János és ifj. Sa
massa János kíséretében múlt hó 30 án dél
előtt szigorú incognitóban Nyíregyházára ér
kezett. A vasúttól egyenesen az általa 50 
éves áldozárságának emlékére román stílben 
épített remek kivitelű uj templomhoz hajtatott 
s miután azt Nagy Virgil és Kammer József i 
műépítészek szakszerű vezetése mellett ala
posan megszemlélte, a róm. kath. iskola és 
gör. kath. templom megtekintése után, Petro- 
vics Gyula esperes plébánosnál ebédelt, és 
délután Nagyváradra utazott el.

Kinevezés. Az igazságügyi minister Ile- 
crye>i Barna helybeli kir. törvényszéki iroda- 
tisztet ugyanide irodaigazgatóvá ki nevezte.

Esküvő Gencsi és érmihályfalvi Gencsy 
Sámuel ujfehértói nagy birtokos és neje le
velek i Molnár Ilona magas műveltségű leá- 
nvával: Mártával, itj. nagykállói és farkasaszói 
Kállav András nagykállói és farkasaszói 
Kállay András nagyhalászi nagy birtokos és 
neje ördögfalvi Csuha Vilma fia, ma tartja 
l'jfehértón egybekelését.

Borellenörzö bizottságok. A mesterséges 
borok készítésének megakadályozása czóljá- 
ból 3 évre az ellenőrző bizottságok a követ- j 
kezökép alakíttattak meg: A bizottságba 
Nyíregyháza város területére dr. Trajtler 
Soma elnöklete alatt Ferlicska Rudolf, Tahy 
Miksa, Kmetz Sándor és Orbán Károly-, a 
dadat alsó járás területére Lipthay Jenő el
nöklete alatt: Torday József, Bagdy Imre, 
Kornis Ferencz és Sarlay Dezső-, a dadai 
felső járásba Darvas István elnöklete alatt: 
Boócz Ferencz, Horváth Ferencz, Andó Sá
muel és Pethö Antal-, a nyirbogdányi járásba 
Jármy Márton elnöklete alatt: Borbély Gás
pár, Szalánczy Ferencz, Jeney István és dr. 
Horváth József-, a tiszai járásba Pethö József ; 
elnükleto alatt: Rópánszky István. Tompos 
Endre, Nagy Tamás és Virág Árpád-, a kis- 
várdai járásba Jármy Ödön elnöklete alatt: 
Révész Menyhért, Petrovay János, Szalánczy 
Bertalan és Hrőss György-, a nyírbátori já
rásba Váradi István elnöklete alatt: Kóky 
László, Ilitter Lajos, Péchy Béla és Komo- 
róczy Lajos-, a nagykállói járásba pedig 
Pethö András és Dessewffy Aurél elnöklete 
alatt: Lengyol Ferencz. Dobozy Endre, Béres 
Ferencz, Dr. Lórencz Gyula, László Imre, 
Toka Sándor, Dankó Pál és Nagy Miklós 
neveztetett ki, illetve választatott be.

A képviselő testület f. évi május 27-én 
a városi házi pénztár, a városi kövezetvám 
pénztár, a városi árvapénztár 1903. évi zár
számadását jóváhagyta, Páskó Ferenc volt 
esküdt és nejének havi 25 kor. segélyt meg
szavazott. Kappenbach Árpád budapesti lakos 
szobrászt a város kötelékébe felvette, a 
Nyíregyháza — Sóstó — dombrádi vasút cél
jaira szükséges területeken a sinok elhelye
zését megengedte, mely határozatok ellen 
tolyó 13 ig a polgármesteri hivatalnál felo- 
bezés adható be.

Juniális. A helybeli főgimnázium ifjúsága 
múlt szerdán, a Sóstón tartotta meg uyári 
mulatságát. A mulatság kitünően sikerült. A 
nappalt kedves szórakozással töltötték el. 
Fjei pedig a Iegvigabban mulattak. \  árosunk 
szine-java vett részt a kedves emlékű mu
latságon. A közebéden Porubszky Pál, tanár 
tartotta az első pohárköszöntőt, éltetve dr. : 
Meskó Lászlót és az itjuságot, Felköszöntö- j 
Let tartottak még : Martinyi József igazgató, j 
dr. Meskó László, Májorszky Béla polgármes
ter, dr. Jósa András, várna, főorvos, dr. Pxölale 
t ilmos tanár, Kiss Pál tanuló és mások.

Dr. Ungár Sámuel, 86 éves korában má
jus 12-én Ilomonnán meghalt. Temetése óriási 
részvéttel ment végbe. A megbohlognlt fia
talabb éveiben vezéralakja volt a homonnai 
társadalomnak, az ottani izr. hitközségnek
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melynek magyarságáért sikeresen küzdött, 
géniusza, szegényeknek pártfogója, az úri kö
röknek kedvence volt. Nemes önzetlen egyéni
sége miatt általános szeretetben, becsülésben 
volt része, nagy műveltsége révén pedig hire 
messze túl terjedt a kis város határain. A 
megboldogultban Ungár Géza simái bérlő 
atyját gyászolja.

Nyilvános köszönet és nyugtázás. Somo
gyi Gyula közjegyző ur, boldogult nővére 
elhalálozása alkalmából 50 koronát küldött 
hozzám, hegy azt legjobb belátásom szerint 
a szegények között osszam szót. A küldött össze
get a szogónyok között elosztottam és a segélye
zettek nevében hálás köszönetomet fejezem ki. 
Ny.-háza, junius 3. Májerszky Bélapolgármester.

Jókai utcza. Tegnap vettük a következő 
levelet, amolyot közérdekűsége folytán egész 
terjedelmében leadunk: Nagyságos Szerkesztő 
Ur! Becses lapjának vozérczikk rovatában 
megjelent „Szobrot Jókainak" című közle 
ményt olvastam ésjelzem hogy az abban ki
fejtettek a nagyközönség igaz érzésével talál
koztak. Találó szavakkal volt ott Jókai ma
gasztos egyénisége méltatva és mi előfizetők 
mindannyian szintén megdöbbenésével, mély
séges igaz fájdalommal gyászoljuk Jókait. A 
lapok, mint a közönség érzelmeinek tolmácso- 
lói hűségesen tükröztek vissza az egész or
szágban a nemzet gyászát és amint tudtom
mal nincsen lap amely a Jókai felett érzett 
veszteséget tőle telhetőleg ki fejezni r.o igye- 
kőzett volna, ép úgy nincs olvasóközönség, | 
amelynél érző szivekot no talált volna a la- \ 
pok által kifejezett részvét és igaz bánat. Ez ! 
természetes is, mert a lapoknak első köteles- ! 
ségo a nagy közönség érzelmeit ellesni, abban ! 
osztozni, mert amely lap ezt nem teszi, magától 
taszítja el az előfizetők bizalmát. Nagyságos 
Szerkesztő Ur! Elismerem, hogy a nemzetnek 
elodázhatatlan kötelessége szobrot omelni 
Jókainak, amelynek létesítéséhez az egesz 
ország tartozik rangra és foglalkozásra való 
tekintot nélkül hozzájárulni, amely szent kö- ; 
telosségnek mi nyíregyháziak is eleget fogunk j 
tenni; de az is bizonyos, hogy a Jókai j 
nagyságához méltó szobrot Budapesten kell 
felállítani. Kevés város van abban a kedvező 
helyzetben, hogy saját költségén és területén 
állíthasson fel szobrot a megdicsöültnek, de 
ezoknok a városoknak, községeknek, sőt az 
egyes embereknek is kötelessége azonban 
utat és módot keresni a Jókai nevének meg
örökítésére. Itt van Nyíregyházán az érkert, 
amelyet most alakítanak át város résszé, és 
amelyen közel 10 uj utcza fog nyittatni: tes
sék például a legszebb utczát Jókai utczának 
elnovozni. Szükségesnek tartok még arra is 
rámutatni, hogy a körök és egyesületek pe
dig festessék meg a Jókai kópét. Szóval na
gyon sok féle kép lehot az emléket megörö
kíteni, amire szükség is van, hogy lássa az 
utókor miszerint maradandó emlék létesítés
ben is igyekezett az élő nemzedék gyászának 
kiíejozést adni. Azon biztos reményben, hogy 
Nagyságod mozgalmat indít az általam felve
tett eszme érdekében, maradtam, Nyíregyhá
zán 1904 junius hó 3-án, kiváló tisztelettel: 
Egy érkerti előfizető.

Nyilvános nyugtázás. Tek. Somogyi Gyula 
ur, a vezetesom alatt álló rendőri önsegélyző 
egylet pénzalapja javára 10 koronát, és tek. 
Levoleki Mayer ur 40 koronát voltak szíve
sek adományozni. Fogadják ezen nagybecsű 
támogatásukért az egylet nevében ezennel 
kifejezett köszönotemet. Nyíregyháza, 1904 
május 31. Kertész Bertalan, egyleti igazgató.

Megzavart mulatság. A gimnazisták ju- 
niálisán javában folyt a tánc, midőn egyik 
táncoló leánynak haja lobbot vetett. Egyik kö
zelben álló férfi ruhadarabot vetett az égő 
fejre s csak hamar eloltotta a könnyen vég
zetessé válható tüzet. A megrémült leány el
ájult, do komolyabb baja nem történt. El 
sem tudják képzelni, honnan keletkezett a 
szokatlan tűz.

Megörült. Munchart József főmérnökön, 
aki a helybeli államépitószeti hivatalnál is 
huzamosabb ideig állomásozott, az utóbbi 
időben súlyos idegbaj mutatkozott. Keisler 
György zilahi főispán ezen állapotot bejelen
tette a kereskedelemügyi ministeriumba, aki 
az ez idő szerint Zilahon állomásozó főmérnök 
egészségi állapotának megvizsgálását rendelte 
el. Ilieronymi Károly kereskedelmi minister 
megbízta Csőké Ferencz tanácsost, az elnöki 
osztály főnökét, hogy Munczharcot rendelje 
magához és személyesen győződjék meg ál
lapotáról. A főmérnök fel is ment múlt pén
teken Budapostre s gyanútlanul jelentkezett 
Csőkénél. A tanácsos beszélgetés közben ha
marosan meggyőződött arról, hogy elmeba
jossal van dolga. Rendőrorvost hivatott, a ki 
meg akarta vizsgálni a szerencsétlen embert. 
Ez a vizsgálat azonban annyira fölingerelte 
Munczhartot, hogy dühöngeni kezdett és 
megöléssel fenyegette a miniszteri tanácsost. 
Végzetes szerencsétlenségnek lehetett volna 
okozója Munchart, ha annak elkövetésében 
az elösiettók meg nem akadályozták volna. 
A rondörorvos a mentőket hívta, a kik a 
főmérnököt a lipótmezei őrültekházába szál
lították. — Munchart betegsége városunkban 
is a legnagyobb részvétet keltette.

Állatvásáraink. Nyíregyházán, amiként 
már jeleztük a sertósvész fellépett. A földmi- 
velésügyi minister sok utánjárásra és Gregor 
János m. kir. állatorvos érvelésére ma egy 
hete megengedte, hogy a városbeli sertések 
a piacra felhajthatok legyenek. Nagyon he
lyes az intézkedés, mert a háznál való adás
vételt teljesen megszüntetni nem lehetett, és 
a járlatok nélküli vétel sok bonyodalomra 
vezetett. Városunkban a héten a száj és kö
römfájás lépett fel és e miatta hasított körmii 
állatok, tehát a sertések felhajtása is betilta
tott. Mihelyt a szájfájás szűnik a sertésvásá
rok a sertósvészre való tekintet nélkül meg 
lesznek tarthatók; de addig sem szarvas- 
marha, sem sertósvásár nem tartható.

Megölte az apját. Megrázó apagyilkosság 
történt a városunk határához tartozó Nádasi 
tanyán. Ugyanis említett tanyán lakott El
mer Gusztáv, aki szegény ember volt, de 
egyik rokonától 600U0 koronára értékelhető 
vagyont kapott. Emez örökséget jelentékeny 
adósság terhelte, mely adósságot azonban 
Uliner le törlesztette. Az örökséggel járó te
her letörlesztésén 1 Elmernek a fiai sokat 
segítettek. Amidőn a vagyon tisztulni kez
dett, a fiuk némi segítséget kértek megélhe
tésük és külön családalapításra. Clmer azon
ban nem akart tudni fiainak kéréséről. A fiuk 
különösen akkor kezdtek zúgolódni, amikor 
atyjuk másodszor nősült. Ulmernek van egy 
András nevű fia is, aki csendőr volt. Ez a 
fiú el lett bocsátva a csendőrségtől, amidőn 
Amerikába készült kimenni. Apjához fordult 
tehát, segítse ki őt 300 korona útiköltséggel, 
de az apja ezt megtagadta. Ulmer András 
hónapokon keresztül tétlenül ólt és folyton 
kérte apját, hogy legyen segítségére a kiván
dorlásánál. Amikor a fiú pénzt kért, rendesen 
családi háborúság fejlődött ki. Hétfőn délu
tán megújult a családi civódás miközben 
András revolvert rántott elő, ezt megelőzőleg 
azonban az apa baltával rohant fiára. A pisz
toly elsült. Azután még több lövést tett a 
magáról megfeledkezett gyermek. Elmert 
több lövés érte, aki azonnal meghalt. Elmer 
Andrást elfogták a csendőrök és várja bün
tetését. A gyilkos fiú minden golyót ki lőtt 
s midőn önmagát is megölni akarta, akkor 
vette észre, hogy pisztolya üres. Elborzad az 
ember ilyen véres tettek hallattára. de meg
rendül akkor, amidőn az apa fiára támad és 
a fiú kioltja azon életet, melytől ő is erede
tét vette.

Köszönet nyilvánítás. Somogyi Gyula köz
jegyző űr kegyeietes adományként a Nyí
regyházi Dalegylet részére 20 koronát adó-

S iro liit
A legkiválóbb tanárok és or
vosoktól, mint hathatós szer tü d ő b eteg ség ek n é l, lé g z ő sz e r v e k  h u ru to s  
b a ja in á l idü lt b ron ch itis , szam árh u ru t és különösen láb-
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mányozott, mely nemes lelkületű adományá
ért fogadja a Dalegylet hálás köszönetét. 
Az elnökse".

Országos tiltakozás az olasz bor vámkedvez
ménye ellen. Abból az alkalomból, hogy ismét 
megindultak a kereskedelmi tárgyalások Ma
gyarország—Asuztria és Olaszország között, 
a .Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete* 
még egy kísérletet tesz arra nézve, hogy az I 
olasz borvámkórdés kedvezően irányittassók. 
Ugyanis f. h$> 8-án Budapesten reggeli Dóra
kor a Tattersallban, országos tiltakozó nóp- 
gyülést tart, melyre az érdekelt fogyasztó 
kö/.önsógot, a szőlőbirtokosokat, a borkeres
kedőket, a vendéglősöket meghívja. Miután 
kétségtelenül Magyarország szőlőművelésének 
jövője, félmillió szőlősgazdának existentiája j 
függ attól, hogy az olasz borvámkerdés kod | 
vezóen oldassák meg, illetőleg, hogy sem j 
Olaszországnak, sem más bortermelő állam
nak semmiféle czimen semmiféle kedvezmény 
borbehozatalra ne adassák, azért mindent el \ 
kell követni, hogy ezen kérdés kedvezően 
oldassák meg. Egy impozáns népgyülés mo- 
lyen a közvélemény elementáris módon nyi- j 
latkozik meg, mindenesetre leghívebb kifeje- j 
zöjo lesz a hangoztatott követelmények igaz- [ 
ságának. Azért ne mulaszsza el egy szőlős
gazda se, aki csak szerét teheti, hogy meg
jelenésével a tiltakozó gyűlést minél impo
zánsakká tegye.

Kútba ugrott. Máczay Dániel, helybeli 
rendőr neje, múlt kedden, a morgó melletti 
kútba ugrott. Tettét hamar észrevették és 
még élve mentették ki. Az asszony az izgal
maktól és a kút vizének hidegségétől meg
betegedett s csakgondos ápolás adta neki az 
életét vissza, melyet elakart magától dobni. 
Minden gyilkosság és öngyilkosság okát ke
resi az érdeklődő közönség. így van az a 
Máczayné ügyével is. Máczayné a szegény
ség elől akart menekülni. Ez az igaz és nem 
a sok mendemonda. Máczaynak ugyanis van 
a városnál 40 korona havi fizetése. Ezen 
csekély összegből népes családot kell tarta
nia, házbért űzetnie. Ila most elképzeljük, 
hogy a nyíregyházi piac olyan drága, hogy 
hasonló drága piac talán az országban sincs, 
akkor meg van magyarázva a Máczayné 
tettének oka. Alkalmat veszünk itt a Máczay 
sorsával foglalkozni. Emez ember évek óta 
rendőrségünknél van alkalmazva, hol iktatói 
és más írásbeli teendőket tisztán, rendesen 
40 korona havi fizetésért teljesít. A szerény 
ember nem akar kérni, várja, hogy tevé
kenységét méltányolni fogja a város, de a 
méltánylás késik és a nélkülözést megunt 
családanya öngyilkosságra vetemedik. Éhez 
nem kell bővebb commentár. A Máczay 
élelmességére vonatkozólag még azt jegyez
zük meg, hogy elfogadható, olykor sikerült 
költeményeket is szokott írni. melyek közül 
a helybeli lapok is közöltek már. Ilyen em
bernek kell közrendőri fizetésből tengődni. ! !

Adózók figyelmébe. Tudomására hozom 
az érdekelt adófizető közönségnek, hogy az 
1904 évi földadó kivetési lajstrom a folyó 
hó 30-tól számitandó 8 napon keresztül köz
szemlére lett kitéve a városi adóhivatalban. 
Ebből kifolyólag figyelmeztetem az érdekel
teket, hogy netaláni felszólamlásaikat és pe
dig: a) Azon adózók, kik az illető kivetési 
laistromban tárgyalt adónemmel már a múlt 
évben megróva voltak a lajstrom ki tételé
nek napjától: b) Azon adózók, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval a kivetés 
évében olső ízben rovattak meg, adótarto
zásuknak az adókönyvecskébe történt be
jegyzését követő 15 nap alatt a városi iktató 
hivatalban beterjeszthetik. Nyíregyházán, 1904 
évi május hó 27. Oltványi Ödön, adóügyi 
tanácsos.

Sztrájk. A helybeli ácsok és kőmivesok 
vasárnap délután az „Otthon" helyiségeiben 
gyűlést tartottak amidőn a sztrájkot kimon
dották. A gyűlésen közel 300 ember vett 
részt és Pintér Károly budapesti kömives- 
segéd tartott hosszú beszédet az egybegyül- j 
tekhez. Beszédében elitólöleg nyilatkozott a 
mai helyzetről, de olyan óvatosan vitte a 
szót, hogy törvénysértést nem követett el. El 
nőkul Bíró Lajost, jegyzőül pedig Bajdik 
Istvánt választották meg. A megjelentek ál
tal kimondott sztrájk még ma is tart. Fel
említjük itt azt is, hogy a bádogosok is 
sztrájkban állottak, de szerdán egyezségre

léptek a munkaadókkal. Polgármesterünk az 
egyezségre léptetésen fáradozik ; tegnap este 
is a munkaadók és munkások megbízottait 
közös tanácskozmányra hívta össze.

Öntözik az utcákat. A nagy szárazság 
folytán vastag porréteg fekszik utcáinkon. A 
Iegkissebb szelecske porfeliegbo takarja a 
várost, és a jó nyíri homok betemetéssel te- 
nyeget mindent. A hatóság öntöző kocsikat 
hozatott és szerdán megkezdette a több utcák 
öntöztetésót. Szorgalmasan hordják a vizet az 
utcákra és eléggé bő mennyiséget locsolnak 
ki egy-ögy helyre, de a mi homokunk olyan 
víznyelő képességgel bir, hogy nagy meleg
ben még talán az özönvizet is magába szívná.

Értesítés. A nyíregyházi államilag segé
lyezett községi jellegű alsófoku iparos tanoncz- 
iskola zárvizsgái a róm. kath. iskola helyi
ségben következő napokon és sorrendben 
tartatnak meg: junius 11-én este (3—8 óráig 
a kezdő és elökószitö A-, 12-én 8 —10-ig az 
elökószitö B- és 1. A-, 10 —12-ig az 1. B-, II. 
és III. osztályokban. Ezen vizsgákra valamint 
ugyanakkor a tanonczok rajz- és munkaki 
állításának megtekintésére a mélyen tisztelt 
érdeklődőket és iparos mester urakat ezennel 
meghívom. Nyíregyházán, 1904. junius 3. 
Orsovszky Gyula, igazgató-tanitó.

Tanulmányút. Dr. Springer Géza helybeli 
jóhirnevü orvos, lapunk munkatársa 3 heti 
tanulmányútra ment és meg ígérte, hogy 
érdekesnek ígérkező utazásáról leírásokat 
küld a „Szabolcsának.

Botrány az. amit városunkban a háztulaj
donosok kénytelenek^ eltűrni. Szokássá lett 
ugyanis nálunk, hogy a nagy költséggel 
épített, gondozott házak falára trágár szava
kat firkálnak fel. Ez nem elég, hanem a há
zak párkányzatát, ékítményeit éjnek idején 
leverik, vagy ellopkodják. Roppant bosszúság 
az, ha csinos házainkat vakmerő emberek, 
vagy sihederek megrongálják, teleirkálják és 
rongálják. Ez tűrhetetlen. Ezen segíteni kell, 
mert vannak háztulajdonosok, akik rajtakapás 
esetén, maguk szolgáltatnak igazságot a vak
merő emberekkel szemben.

Megölte magát. Zsirka József orosi lakos 
gyógyíthatatlan betegsége miatti elkeseredé
se folytán, kútba ugrott és tegnap reggel 
halva húzták ki.

Hirdetmény. Ad. 2360/904. Értesittetnek 
az érdekolt adófizetők, hogy az 1904. évre 
vonatkozó Ill-ad oszt. kér. adó tárgyalása a 
városháza nagytermében 1904. évi junius hó
9-én veszi kezdetét és folytatólag 10 és 11-én 
délelőtt 8 órától tartatik meg. Az adókivetési 
javaslatot tartalmazó lajstrom a városi adó
hivatalban a folyó évi június hó 1-től 8-áig 
terjedő 8 nap alatti közszemlése kitótotett a 
hol is azok a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy 
a javaslat elleni észrevételeiket a javaslatok 
kitételének 8 napi ideje alatt írásban a kir. 
pénzügyigazgatóságnál akár a tárgyalások 
folyamán az adókivetö bizottságnál beadhat
ják. A ki számítási javaslatokat tartalmazó 
lajstrom közzé tétele és az adókivetés körüli 
eljárás tárgyában a nyíregyházi kir. Pénzügy
igazgatóság által 21347/1904. III. szám alatt 
kibocsátott hirdetmény a városháza bejáratá
nál, valamint a hirdető oszlopokon ki lett 
függesztve és junius hó 5-én a templomok 
előtt meg lösz hirdetve. Nyíregyházán, 1904. 
évi május hó 3l-ón. Városi adóhivatal.

Mérget ivott. Csupek Juliánná helybeli 
cselédleány, hétfőn, még eddig ismeretlen 
okból marólugott ivott és meghalt. A leány 
jómódú házból származik és tettének okát 
képzelni sem lehet.

A selyemtenyésztés fellendítése érdeké
ben alispánunk a következő üdvös rendeletet 
adta ki: 9498—1904. K. Rendelet a selyem- 
tenyésztés meghonosítása tárgyában. A járási 
föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár
mesterének, községek elöljáróinak. A várme
gye selyeintenyésztósének 1903. évi állapo
táról kiadott jelentésből arról szereztem tu
domást hogy a köznép részére uj kereset- 
forrást nyújtó intézmény mindinkább nagyobb 
tért hódit a vármegye területén. Sajnos, hogy 
a köznép egy részének nemcsak e kereseti 
ág megbecsülése s a fák gondozása iránt 
nincs meg a kellő érzékük, hanem egyesek 
kihágásai következtében a törvényhatósági 
utak mentén elültetett szederfák rendkívüli

megrongálásának vannak kitéve s ennek kö
vetkeztében veszélyeztetve van önnek az 
iparágnak kedvező irányban megindult to
vábbi fejlődése. A kívánt cél elérése és a 
további rongálások megakadályozása szem
pontjából utasítom a községek elöljáróit, hogy 
a faiskolák kezelésére vonatkozó törvényha
tósági szabályrendelet végrehajtására figye
lemmel legyenek az ott tenyésztett szeder
fákat alkalmas helyekre ültessék ki. A ható
ságuk területén lövő lelkészeket és tanítókat 
kérjék fel arra, hogy a gondozásukra bízott 
népet a selyemtenyésztés meghonosítására, 
vagy legalább e téren a kezdeményező lé
pések megtételére buzdítsák s bennük a se
lyemtenyésztés meghonosításához első sorban 
megkivántató szederfák ültetésére, gondozá
sára és védelmére irányuló hajlamot felkel
teni igyekezzenek. Utasítom végül az elöljá
rókat, hogy a község területén több ízben 
hirdessék ki a kiültetett fák megrongálásá
nak következményeként a fenyitő eljárások 
folyamatba tételét s úgy az elöljárók, valamint 
az összes közbiztonsági közegek és az utren- 
döri személyzet tagjai a szándékos kártevőket 
az illetékes hatósághoz mindenkor bejelentsék, 
Nyíregyháza, 1904 május hó 26. Szikszay Pál, 
alispán.

Öngyilkos csendőr. Haraszti László, nyír
egyházi illetőségű, Kecskeméten állomásozott 
csendőr, múlt kedden éjei, szolgálati fegyve
rével agyonlőtte magát és röktön meghalt. A 
szerencsétlen fiatal ember iskolázott ember 
volt, a postánál és városunknál is volt alkal
mazva. Tettének oka még eddig ismeretlen.

Nyomozás. A tiszalöki főszolgabíró táv
irati jelentése szerint Altman Jenő tiszalöki 
lakos e hó 22-én két társával részben az ö, 
részben a neje tulajdonát képező 1200 kor. 
készpénznek, továbbá neje 80 kor. értékű 
aranyórájának és 60 kor. értékű gyémánt 
gyűrűjének magához vétele után egy községi 
bizonyitványnyal elszökött. Személyleirása: 
26 éves izraelita, középtermetű, vékony ma
gas hátú, bajusza hegyes, szakála fekete, 
szürke felöltőt és kalapot, sötétkék nadrágot 
viselt. Nyomozandó s feltalálás esetén letar- 
tóztandó. 52399 904. Budapest, 1904. május 
hó 28-án. — Belügyministerium.

Nyomozó levél. Faragó (Flesch) László 
zentai (Bács vm.) születésű 33 éves izraelita 
vallásu nős ügynöki foglalkozású terhelt 
ellen, — kinek termete közép, testalkata kö
zép, arca hosszas, arcszinne barna, álla borot
vált, nyelvismerete magyar és német, ruhá
zata urias — a dr. Propper Dezső nevének 
egy 186 koronás megrendelőlevélre történt 
rávezetésével elkövetet magán okirathamisi- 
tás büntette miatt a nyomozólevél kibocsát- 
tattik. Felhivatnak a közbiztonsági hatóságok, 
hogy öt feltalálás esetén tartóztassák le s a 
nyíregyházi kir. törvényszékhez való kisérés 
végett a legközelebbi kir. ügyészségnek ad
ják át. 2857j 1904. Nyíregyháza 1904. évi 
május 24-én. Kir. törvényszék.

A helyközi telefon hálózat. A közönségnél 
tapasztalt tájékozatlanság eloszlatása céljából 
az interurbán beszólésre jogosított városok 
nóvsorát leadjuk. Nyíregyházáról, Kisvárdá- 
ról, Fényeslitkóröl, Nagykállóból és Nyírbá
torból a lentebb közölt helyek bármelyikére 
lehet beszélni és ezen kívül Nyíregyházáról 
az alsó ausztriai állomásokat is lehet hívni. 
Szükségesnek tartjuk azonban a polgármester 
figyelmét arra felhívni, hogy a tartalomjegy
zékbon a „Sóstó-fürdö“-nek a neve elő nem 
fordul pedig egy idegen vidéken levő felhi- 
vónak szüksége lehet arra, hogy a tartalom
jegyzékben külön ki legyen téve a Sóstó
fürdő neve, mivel lehetnek olyanok akik 
nem tudják, hogy a Sóstó-fürdő kapcsoló 
hivatala hol van és hogy Nyíregyháza név 
alatt lelhető fel. A tartalomjegyzékben való 
kitüntetést jogosan igényelheti a város, mert 
ez közérdeket képez és mert például Borosznó 
fürdőnek a központja Libetbányán, Cinkotának 
pedig Mátyásföldön van és mégis nevük a 
tartalomjegyzékben is elő fordul. Az interurbán 
beszélhetést a következő helyekre lehet kérni: 
Adony, Almádi, Alvincz, Ánina, Antalfalva, 
Arad, llaja, Bakar, Balaton-Földvár, Balaton- 
Füred, Bálincz, Bárcza, Basahid, Bazin, Béga- 
Szent-György, Békásmegyer, Bélabánya, Be- 
odra, Besztercze, Beszterczebánya, Bia, Bicske, 
Bizovác, Bocsár, Boglár, Borosznó, Brassó, 
Breznóbánya, Brod Száva mellett, Brod na



Savé, Buccari, Budafok, Budakeszi, Budaörs, 
Budapest, Bpest 1(3 p, Buziás, Cepin, Crikvenica, 
Csákóvá, Csáktornya, Cseklész, Csóka, Cső- 
mör, Czinkota, Dárda, Debreczen, Dós, Detta, 
Déva, Dévény, Dóvóny-Ujfalu, Dicső-Szent- 
Márton, Diakovár, Diószeg, Djakovo, Dolnji- 
Miholjac, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunapen- 
tele, Écska, Eger, Eperjes, Ercsi, Erzsóbetfalva, j 
Eszék, Esztergom, Érsekújvár, Fegyvernek, 
Fehértemplom, Felsö-Szeli, Fiume, Franzfeld, 
Fülek, Galánta, Gödöllő, Günyö, Gyalu, I 
Gvarmata, Gyömrő, Gyöngyös, Győr, Gyula- 
fehérvár, Hatvan, Hegyeshalom, Herkules- j 
fürdő, Hertelendyfalva, Ilódmezö-Vásárhely 
Hodrusbánya, Jászó, Kamenica, Kápolrásnyék, 
Kaposvár, Karánsebes, Karczag, Kassa, Ká- 
rolvfalva, Kecskemét. Királyhida, Királyiddá 2, i 
Kiskunfélegyháza, Kismarton, Kispest, Kisúj
szállás, Kisvárda, Klek, Kolozsvár, Komárom, 
Komló, Koska, Körmend, Kőszeg, Kraljevica, 
Krizisce, Lázáríöld. Libetbánya, Lippa, Lo- 
soncz, Lúgos, Makó, Malaczka, Marillavölgy, 
Maros-lllye, Maros-Ludas, Maros-Cjvár, Maros- 
Vásárhely, Martonvásár, Mátyásföld, Mezö- 
Csáth, Mözó-Telegd, Mezőtúr. Miskolcz, Módos, 
Mokrin, Monor, Morva-Szent János, Nagy- 
becskerek, Nagyenyed, Nagykálló. Nagyka
nizsa, Nagykároly. Nagykikinda, Nagykovácsi, 
Nagy-Lóvárd, Nagymaros, Nagy-Szalatna, 
Nagyszeben, Nagy-Szent-Miklós, Nagyszombat, 
Nagy-Szredistye, Nagy-Teremi, Nagytétény, 
Na<n'-Topolovecz, Nagyvárad, Nákófalva, 
Nasice, iNémetbogsán, Német-Elemér, Német- 
Keresztur, Nómet-Sztamora, Nógrád-Veröcze, 
Növi, Nyáregyháza, Nyírbátor, Nyíregyháza. 
Nyitra, Ó-Becse, Uravicza, Orsóvá, Ősiek, 
Ózd, l’alics, Pancsova, Pápa. Párkány, Pár- 
kány-Nána, Pécs, Péczel, Perjámos, Pesthideg- 
kut, Petrijevci, Pilisszántó, Pilisvörösvár, 
Pócsmegyer-Leányfalu, Pomáz, Pozsony, Pös- 
tyén, Pusztapó, Pusztaszentlörincz, Putnok, 
Káczalmás, Ráczkeve, Radnótii, Rákóczifalva, 
Rákosliget, Rákospalota. Rákosszentmihály, 
Rosicza, Róva-Ujfalu. Rózsahegy, Rum, Sajó- 
Szent-Péter, Ságli, Öalgó-tarján, Sárvár, Seges
vár, Selmeczbánya, Semse, Siófok, Sisak, 
Solymár, Sopron, Soroksár, Sóskút, Spácza, 
Susak, Szabadfalu. Szabadka, Szajol, Szakál- 
haza. Szatmárhegy. Szatmár-Németi, Szákul, 
Százhalombatta, Szászrógen, Szászsebes, Sze
ged, Székesfehérvár, Szempcz, Szentendre, 
Szent-Király-Szabadja, Szentlőrincz, Szentes, j 
Szered, Szorencs, Sziszek, Szolnok, Szombat
hely, Szöregh, Tahitótfalu, Taksony. Tata, 
Tata-Tóváros, Temes-Rékás, Temesremete, 
Temes-Szent-András, Temesvár, Tiszabura, 
Titel, Toplecz, Torda, Tót-Aradácz, Tököl, 
Törökbálint, Török-Becse, Török-Kanizsa, 
Torökszentmiklós, Uj-Arad, Ujfehértó, l jszász,
I Ima, Újvidék, Vajdahunyad, Valpovo, Vara- 
dia, Varazdin, Vácz, Vecsés, Versecz, Vesz
prém, Vihnye, Vihnye-Peszerény, \ inga,
 ̂inkovce, Visegrád, Vízakna. Vlajkovecz,

\ ukovár, Zágráb, Zalathna, Zenta, Zólyom, ; 
Zól yom-Brezó, Zoinbor, Zsombolya-

Színházi hírek. Vasárnap két előadás 
lesz színházunkban. Délután Jókai Mór szin- , 
müve az „Aranyember" kerül színre fólhely- 
árakkal. Este lesz a premierje a „Vándor 
legény* cimü 3 felvonásos nagy operettnek, 
mely bérletszünetben kerül színre. Az ope
rett főbb szerepeit Sugár, Krémemé, Püspöky, 
Mezey, Karacs, Szilágyi, és Iványi játszák.

Hétfőn kerül másodszor színre a „Casa
nova* cimü szép zenójü operett páratlan ; 
bérletben.

Kedden lesz a premierje Bosnyák Zol
tán színmüvének, melynek címe „Sursum 
Corda!“ A színmű először a Nemzeti színház
ban került színre nagy sikerrel és azóta ál
landóan műsoron van. A színmű főbb szere
lteit P. Menszáros, Ilahnel, Jeszenszkynó, Pa- 
lágyi, Sebestyén, Pataky és Iványi játszák.

Szerdán a „Vándor legény* czimii ope- 
tett kerül színre.

Csütörtökön a „Tavasz* cimü pompás 
operett lesz előadva.

Pénteken az „Egy szegény ifjú története* 
cimü romantikus színmű kerül színre.

Szombaton lesz a reprizo Shakespeare, tra
gédiájának melynek cime ,111. Itichard, király* 
a címszerepet Sebestyén Géza fogja játszani, 
kívüle részt vesz e darabban az egész drá
mái személyzet.

Vasárnap két előadás lesz színházunk
ban, délután színre kerül Martos Ferencz 3

„ S Z A B O L C S "

felvonásos történeti vigjátóka, „Simonyi 
óbester.* Este lesz a premiorje Stoll Károly 
romatikus uj operettjének, melynek a cime 
a „Kis császár.* Az operett először a nép
színházban került színre. Az operett főbb 
szerepeit Sugár Aranka, Rózsa Lilly, Kré
memé Lili, Farangó Ödön, Mezei Andor, 
Karacs Imre és Szilágyi Aladár játszák.

Termény árak:
Búza..................................... 7-80-8-00
R ozs..................................... 5-80—6-00
Á rpa..................................... 5-30—5-40
Z a b ......................................4-80-5-00
Tengeri.................................4-95—5'00

S Z Í N H Á Z .
Pénteken: Aranyember. Régen ismerjük 

a regényét, régen a meséjét, még a gyer
mekek is ismerik a „Rózsák szigetéből.* A 
nagy mesemondónak kevés alkotása maradt 
színpadon s valljuk be, a darab vasárnap 
délután sokkal jobban beillik majd a mű
sorba. Az aranyember Palágyi volt, mint 
máskor, úgy most is lekötött. P Menszárosnak 
Tímea kisebb szerepéből a negyedik kép- 
beni jelenete hatott; mindig ugyanaz a szí
nésznő, de mindig más az alakítása, lehe
tetlen vele nem érezni. Jeszonszkynét még 
mostanáig sem láthattuk neki való nagyobb 
szerepében, de az a kevés mit az Aranyem
berben láttunk, arra sarkal, hogy egy na
gyobb szerepet sürgessünk. Noémi Krémemé 
volt, eléggé tetszett. Pataky Krisztyán Tó
dor szerepét játszotta pompás hidegvérrel és 
unottan.

Szombaton: Tavasz. Témája semmi. Tar
talom nélküli üresség. Ürességgel teli tarta- j 
lom. Vagy ilyesmi. Tánca csupa „kók-vók“, j 
még ott is ahol nem kellene; ez persze a 
rendezéshez tartozik. De a zenéje már egé
szen más. A híres Strauss keringők...... és a
többiek újra előjöttek. A szobaleány Rózsa 
Lili még eddig nem volt ilyen jókedvében ; 
olyan pompás játékot és kedvet hozott, | 
hogy majd felforditotta a szinpadott. A da
rab zenéje megadta az alkalmat Sugár Aran
kának, hogy brillírozhasson hangjával, szép 
volt a Serly „Remény* cimü betét is, de 
hogy került oda nem tudjuk. Dr. Csapót 
Mezey adta buzgalommal, de minél kevesebb 
eredménnyel. Csortos a báró, Krémemé a 
bárónő szerepében segítettek, Krémer és Fa
ragó pedig a megpukkadásig igyekeztek mu
lattatni.

Vasárnap délután: Ocskay brigadéros 
pompás kihagyásokkal; jó hogy színpadun
kon nem először játszották, mert dunsztunk 
sem lehetett volna, mit adtak, de amit mu
tattak, az legalább fényes kiállítás mellett 
történt, a tábori székek pompás modern bőr 
székek voltak, majd később plüssel bevont 
bútorok teljesítették az illusiót, miket a 
legelőkelőbb szalonok is megirigyelhettek 
volna.

Vasárnap este: Sárga csikó. A kévés 
igazi magyar népszínműnk egyik legkivá- 
lóbbja, Csepreghy -  Erkeltől. Meg is lát
szott a nézőtéren a megcsappant érdeklődés. 
Magyar népszínmű ? abba nem megyünk ! 
Szeretném leírni részletesen a tartalmat, de 
azért sem, pedig hányán nem tudják azok 
közül, kiknek tollenék a színházba járás. 
Podig nagyon jól játszottak, ezt már csak 
azért is mondom, hogy bosszankodjanak azok, 
akik nem voltak ott. Bakay András szerepé
ben Seb ő st y en  Géza, leánya Erzsiké szere
pében Sugár Aranka, Csorba  ̂Márton és fele
sége szerepében Csiky és Ebergónyiné jók 
voltak. Karacs is jól verte az asztalt. Mezey 
(Csorba Laci) semmi képen sem akar enged
ni hidegségéből, pedig a hanggal, ha ez nem 
is a legjobb lehetetlen tapsott aratni, vagy 
mondjuk : a pesti színházba kerülni. De úgy 

| vagyunk másokkal is, tartsák, becsüljék 
Nyíregyházát jó iskolának és tanuljanak 
szerepet. A debreceni játékuk sokkal kü- 
lömb, nem értjük az irántunk érzett ellen
szenvet.

A közönség hétfőn is hideg maradt. 
Dreyertól Latzkó fordításában A segédtanárt 
láttuk. Címszerep a Palágyió volt. Minden 
hang, ha igazán játszik mint egy-egy göm
bölyű hanghullám olyan tisztán jön ki a szá-
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jából, ezt jegyeztük meg róla, mikor először 
láttuk a Kurucz Feja Dávidban, de már jó 
játékra nem tart bennünket méltóknak. (Va
sárnap délután, sőt) még a segédtanár leg
hatásosabb jelenetében sem; a szerző szán
dékát fólrehajitja és csak hatást akar; hiszen 
ezt ő könnyen megtalálja, de a szónoki he
vében gondoljon arra, hogy az emberi fül 
másodpercenként csak kilencz szótagot vehet 
fel tisztán; pedig igy is szép tapsot kapott. 
Krémer, a tönkrement földesur szerepében 
dicséretre méltó alakítást adott, sokoldalúsá
gát fényesen bebizonyította. Menszárosról itt 
is ugyanazt, mint fentebb. Jeszenszkinót újra 
csak kisebb szerepében láttuk, mint Ebergényi- 
nét. Az igazgató szerepét S e b e s t y é n  Géza 
fogta fel a tőle elvárt komolysággal. Pataky 
(esperes) most sem erőltette meg magát. A 
darab tartalma: A segédtanár a hitet fel
áldozza a tudománynak s Darvin gyűlöletes
nek tartott vallási nézeteit oltja tanítványai 
leikébe, de a komoly megintés után vallá
sosságot igór.....  történjék bár az igazság
rovására. A próbán a tantestület vallásos eről
ködése hajótörést szenved, mert a segédtanár 
nem tud meggyőződése ellenére tanítani. Az 
igaz hit, az igazság elbukik. Ez a sogédtanár 
jutalma.

Kedden, ismét Tavasz.
Szerdán, ismét az Aranyvirág.
Csütörtök: Dr. Nebántsvirág. Jó hir 

előzte meg. De azért egész bátran végig le
hetett nézni. Az első két felvonás a párisi 
közönség számára van írva, elég ötletes-, ki
használja a helyzet komikumot és megnevet
tet, de a harmadik felvonás: semmi, üresség, 
azért szőtték az elsőhöz, hogy a darab be 
ne fejeződjék, amin buzgólkodtak avval is, 
hogy a függöny idő előtti lebocsátásával 
annak rendje módja szerint lefejezték a da
rabot. (tehát a rendezés ilyen minálunk) A 
második felvonás hálás helyzeteit ügyesen 
használták ki: S e b e s t y é n, Jeszenszkyné, 
Ilahnel, Krémer, Faragó. A harmadik felvo
nás esetlen rossz vicceit a darab megoldása 
reményében tűrtük, amin a „betegek* Hava
si Szidi vezetése alatt csak rontani igye
keztek.

Tünde.

A színház jövöheti műsora.
Vasárnap délután „Aranyember* színmű. 

Vasárnap este bérletszünetben először „ Ván
dor legény“ operett.

Hétfőn másodszor bérletben „Casanova“ 
operett.

Kedd először „Sursum Corda /* színmű.
Szerda „ Vándor legényt operett.
Csütörtök „Tavasz“ operett.
Péntek „Szegény ifjú története“ szinmü.
Szombat „111. Eichard király* tragédia.
Vasárnap délután „Simonyi óbester“ víg

játék. Vesárnap este először „ Kis császár* 
operett.

Szabolcsvármegye vasúti hálózatának 
menetrendje.

(Érvényes 1904. május 1-től.)

I. Nyíregyházár ól Debrecen felé induló vonatok.
Nyíregyházáról indul: 6 ó 50 p, 10 ó 24 

p, 2 ó. 34 p, (i ö 42 p. Császárszállás :* 6 ó 
58 p, —, *2 ó 42 p, *6 ó 50 p. Ujfehértó: 7
ó 12, 10 ó 44 p, 2 ó 56 p, 7 ó 04 p. Deb
recenbe érkezik 8 ó 04 p, 11 ó 31 p, 3 6 
48 p, 7 ó 50 />.-kor. Budapestre érkezik 1 ó
50 p, 6 ó 40 p, 9 ó 35 p, 5 ó 45 p.-kor. Ezen
kívül julius hónapban még egy vonat indit- 
tatik, mely Nyíregyházáról 8 ó 52 p, Császár- 
szállásról *9 ó 09 p, Ujfehértóról 9 ó 35 p 
indul és Debrecenbe 11 ó 05 p. ér be.

II. Nyíregyházáról Szerencs félé induló vonatok.
Nyíregyházáról indul: 9 ó 31 p, 5 ó 32

p, .9 ó 05 p .  Királytelek: 9 ó 45 p, 5 ó 45 p,
9 ó 32 p. Görögszállás: 9 ó 55 p, 6 ó 01 p ,
9 ó 30 p. Rakamaz: 10 ó 14 p, 6 ó 15, 9 ó
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5 5  p .  Szerencsre 10 ó 52 p, 0  ó  5 1  p ,  1 0  ó  
43 p.-kor. Budapestre pedig 7 ó,  6 ó 35 p és 
6 ó  3 5  perckor érkezik.
III. N y ír e g y h á z á r ó l  Csap felé induló vonatok.

Nyíregyházáról indul: 6 ó 55 p, 11 ó 53 
p, 6 ó 48 p. Sóstó: 7 ó 07 p, 12 ó 04 p, 7 ó. 
Kemecse: 7 ó 27 p, 12 ó 20 p, 7 ó̂ 18 p, 
Nyirbogdány: 7 ó 37 p , 12 ó 29 p, 7  ó 28 p. 
Domecser: 7 ó 53 p, 12 ó 40 p. 7 ó 47 p. 
Pátroha: 8 ó 07 p. 12 ó 52 p, 8 ó. Kisvárda: 
8 ó 31 p, 1 ó 10 p, 8 ó 21 p. Fónyeslitke: 8 
ó 46 p, 1 ó 22 p, 8  ó 35 p. Thuzsór: 9 ó 04 
p ,  1 ó 36 p, 8 ó 54 p. Csapra érkezik 9 ó
30 p, 2 ó, 9 óra 21 perckor.

IV. Nyíregyházáról Mátészalka felé induló 
vonatok.

Nyíregyházáról indul: 7 ó, 6 ó 54 p. 
Nagykálló: 7 ó 44 p, 7 ó 20 p. Kállósemjén:
8 ó 19 p, 8 ó 02 p. Máriapócs: 8 ó 43 p, 8 
ó 22 p. Nyírbátor: 9 ó 30 p, 8 ó 53 p. Csá
szári: 9 ó 44 p, .9 ó 07 p. Hodász: 10 ó 01 p,
9 ó 20 p, Mátészalkára érkezik 10 ó 28 és 
9 ó 47 perckor.

V. Nyíregyházáról Tiszapólgár felé induló 
vonatok.

Nyíregyházáról indul: 7 ó 20 [p, 9 ó
31 p, 5 ó 37 p. Királytolek: 7 ó 43 p, 9 ó
45 p, 5 ó 56 p. Görögszállás: 8 ó 11 p, 10 ó
05 p, 0 ó 20 p. Bashalom: 8 ó 23 p, 10 ó 13

„ S Z A B O L C S "

p, 6 ö 38 p. Tiszaeszlár: 8 ó 82 p, 10 ó 19 
p, 0 ó 48 p. Kisfásföldház: 8 ó 43 p, 10 ó 27 
p, 0 ó 59 p. Hajnalos: 8 ó 56 p, 10 ó 36 p, 
7 ó r a  12 p. Tiszalök: 9 ó 15 p, érk. 10 ó 43 
p, (tov. nem megy,) 7 ó 30 p. Rázom: 9 ó 27 
p, 7 ó 40 p. Tiszadada: 9 ó 55 p, 8 ó 12 p, 
Tiszadob : 10 ó 10 p, 8 ó 25 p. Tikos: 10 ó 32 
p. 8 ó 47 p. Tiszapólgár : 10 ó 50 p} 9 ó 05 p.
VI. Debrecenből Nyíregyháza felé induló vonatok.

Debrecenből indul: 8 ó 13 p, 12 ó 19 p, 
4 ó 11 p, 0  ó  50 p.-kor, Ujfehórtón van 9 ó
04 p, 1 ó 11 p, 5 ó 02 p, 7 ó  54 p. Császár- 
szálás :* 9 ó 15 p, *1 ó 22 p, *5 ó 13 p. — 
Nyíregyházára érkezik: 9 ó 24 p, 1 ó 31 p,
5 ó 22 p és 8 ó 13 p.-kor.
VII. Szerencsről Nyíregyháza felé induló vonatok. 

Szerencsről indul: 5.10, 8.47, 5.08. Ra-
kamazról 5.55, 9.35, 5.44. Görögszállásról 
6.12, 9.55, 0.11. Királytelekről 6.22, 10.04, 0.20. 
Nyíregyházára érkezik 6.35, 10.16, és 0.32
perckor.
V ili. Csapról Nyíregyháza felé induló vonatok.

Csapról iudul 6.06, 2.56, 0.14. Fényes- 
litkéröl 6.51. 5.35, 7óra. Kisvárda: 7.13, 3.51, 
7.17. Pátroha : 7.29, 4.04, 7.33. Demecser : 7.49, 
4.16, 7.4S, Nyirbogdány: 8.01, 4.28, 8.01. Ke
mecse: 8.11, 4.38, 8.14. Sóstó: 8.30, 4.55 8.35. 
Nyíregyházára érkezik 8.41, 5.05, és S.47 
porckor.

IX . Mátészalkáról Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Mátészalkáról indul 3.33, 1.10. Nyírbá
tor : 4.38, 2.57. Máriapócs: 5.01, 3.25. kálló
semjén : 5.20, 3.54. Nagykálló : 5.50, 4.26. Nyír
egyházára érkezik 6.22, 4.58 perckor.

X. Tiszapolgárról Nyíregyháza felé induló
vonatok.

Tiszapolgárról indul 3.15 1.50. Tikos: 
3.32, 2.09. Tiszadob: 3.52, 2.35, Tiszadada: 
4.14, 2.56 Rázom 4.28, 3.14. Tiszalökröl indul: 
4.51, 9,28 (uj indítás), 3.26. Hajnalos: 5.04 
9.16, 3.38. Kistás-földház: 5.18, 9.25 3.51. Ti
szaeszlár : 5.30, 9.32, 4.02. Bashalom: 5,42,9.38 
4.11, Görögszállás: 6.17, 9.55, 4.33. Királyte- 
lok: 6.33, 10.04, 4,50. Nyíregyházára érkezik 
6.54, 10.16, és 5 óra 13 perckor.

XI. A Debrecen — Nagykárolyi vonal.
Nyirábrányból Debrecen felé indul 5.44. 

9,28, 6.27, *8.14, 10.56. *3.27, Nyirábrányból 
Nagykároly felé indul *12.58, 4.45, *7.75, 
8.ob, o.34, o,50.

Jelmagyarázat: Az éjjeli órák „cursiv*- 
ból vannak szedve. Az indulási idők vannak 
kitéve. *=  Feltételes megállást jelzi. — =  A 

| vonat megállás nélkül áthalad.
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Ha m egkísérli a nagy közönség szükségleteit 
beszerezn i női ruhakelm e, m osóáru selyem , 
vászon, kész női fehérnem ű és stb. czikkekben

K o v á c s i  J e n ő
divatáruházában N y í r e g y h á z á n
m e g g y ő z ő d ik  a r r ó l ,  h o g y  n a g y  v á la s z t é k b a n  

d iv a to s  és  íz lé s e s  d o lg o k a t  a a /\a

a legjobb minőséget olcsó árban
v  pontos k iszo lgá lás mellett árusit a ezég. v
Készpénz fizetés mellett 10 százalék árengedmény.

(M inden korona után 10 fillé r .)

MSP Minták v idékre bérm entve küldetnek.
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Saját gyártmányú |  Mindenkinek tudni kell,*
O  , M  hogy Kállai-utcza 4-ik számú házamba, hentesüzletem \

szivattyúk
♦TI

M

többféle kivitelben 
kaphatók-----

Irsai és Társa
vasöntö-, gép- és szivattyú 

gyárában

Nyíregyházán.

M mellett bor-, sör-, pá linkam érést és amellett ) l  
M kapu alatti bejárattal »

M borozót és étterm et*
M nyitottam meg. — Ajánlom tehát a közönség b. figyel- 
#  mébe, hogy j ó  i t a l o k o n  kivül mindenkor j ó  p ó r -  #
W k ö l t ,  s z é k e ly g u ly á s ,  v i r s l i ,  hentesüzletemből pedig I I  

többféle h u s n e m ü e k e t ,  továbbá minden pénteken V  
j£| délután készült friss h u r k a - k o lb á s z ,  mely péntek M 
M  este, szombaton a közönség rendelkezésére áll. $
| |  B. pártfogást kérve maradtam }{

o§

13. pártfogást kérve maradtam
v

tisztelettel: IQ. Balczár Lajos. M
Hentes üzletemmel való elfoglaltságom  miatt magyar ^  

^  ü z l e tv e z e t ő t  keresek a jog  tovább gyakorlására.

K
M
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Van szerencsém a gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy Szabolcs 
megyei számos üzletfelem kivánatára —  és kényelmére —  Nyíregyházán, a 
— (Gróf Károlyi-téren) szintén létesítek __ —  ...

mezőgazdasági gép üzletet,
hol ugyanis, egy nagvobbszabásu gépraktári építve, jobb gyárt
mányú mindennemű gazdasági gépeket, valamint műszaki czikkekct állandóan 
raktáron tartani fogok. — E téren, 14 év óta szakszerűen vezetett üzletem 
és szolid kiszolgálásom elég garantiát nyújt arra, hogy t. üzletfeleim legjobb 
megelégedését ezután is kiérdemeljem; annál is inkább, mert én minden faj 
gazdasági gépek technikai előnyeit is, a gyakorlat utján szerzett bő tapaszta- | |  
lataim által tanulmányozva, a mezőgazdaság külömböző munkálatára szolgáló

— gépezeteket — mint jól bevált speciális eszközöket — ajánhatom. -------
Tekintettel továbbá, hogy több elsőrangú gépgyáros czéggel, évek hosszú |j 

során fennállott üzleti összeköttetéseimre, azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy nagybani kötéseim által nyert olcsó beszerzési áraim révén, ügyfeleimnek 
a lehető legversenyképesebb árakat és előnyös feltételeket nyújthatom. Az 
icren tisztelt Gazdaközönség szives rendelménveit kéri: ífy

Teljes tisztelettel |!g
Fóüzlet: Nyíregyházán, a Gr. Károlyi-téren. T ,m h tm /in n  V i lm n e  J
Vasut-utca mentén.) F ióküzlet: Mátészalkán. T íic n tm a n n . V l i m o s .
.>. . . «v»' .. . .V. - • *v. « - .v- - . ' » '•'VT- 9 ■V.- . «VV « é_ 27.

XWmXXXXXXXXXXJOÖCXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sok pénzt ^
Q  takaríthat m eg, aki szükségletét az alább jelzett cikkekben
A

|  Práger Károlynál §
Zöldség-tér (Dr. Ferlieska-féle házban) g

fedezi, ahova most érkeztek m eg a nyári idényre a legfinomabb franczia 
Delin és battistok, kartonok, férfi és női ruhaszövetek, vásznak,

^  Chiffonok, fehér és színes asztalterítők.

^ Jó minőségű férfi-ingek, nyakkendők, női, férfi és gyermek
év harisnyák bámulatos olcsó árban.

x Alkalmi vétel valódi Perzsa-szőnyegekben.
'1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3

pNagy raktár,!
Cérna és pamutvásznak-, 
Regenhardt-fóle fehér és 
színes asztalkészletek-, 
zsebkendők-, törülközők-, 
kész női fehérneműben.

Futó és Sofa szőnyegekben, 
ágytakaró készletek-, csipke ás 
szövet függönyökben.

M en y a sszo n y i k e le n 
g y é k  a leg fin om ab b  k i
v ite lig  á llítta tn ak  össze .

Ungár Lipót,
divatáruháza Nyíregyházán.
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Valódi Attila- és Yermorcl-ff-le permetezők. m m

A Z  E R E D E T I

A T T l I i I
SZŐLŐ PERMETEZŐ

egyedüli elárusitását sikerült egesz Szaholcsmegyére 
elnyernem.

A T T IL A
(kivehető szélkazánu) sző
lő permetezőket két szóróval 
egy közönséges és egy sza- 
1 i.adalmazott , habszóróval“. 

Úgyszintén eredeti
V e r m o r e I permetezőt
is, legolcsóbb áron, eset

leg megegyezés szerint 
r é s z i  e t f i z e t é s

' mellett bocsátom a vevö- 
közönsóg rendelkezésére, 
valamint mindennemű s a 
legjobb fajit rafia  háncs 

és kékkövet legolcsóbb árban árusítom.

Tisztelettel W asserm ain i S ám u el
Nyíregyháza, Zöldsógtér 2. (Saját-ház.) 

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltettnek.
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0585— 1904. Tk.

H ir d e tm é n y  k ivon at.
A nyíregyházai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Dr. Murányi László ügyvéd úgyis mint a néhai Szesztay 
Karoly örökösei megbízottja végrehajtatnak Horváth János, úgyis 
mint a kiskorú Horváth János és Horváth Juliánná gyámja végre
hajtást szenvedett ellen 650 kor. tőke, ennek 1904. évi márezius 
hó 31-ik napjától folyó 5%  kamatai, 28 kor. 35 tül. eddigi és 
27 kor. 02 fillérben ezennel megállapított jelenlegi s a még fel
merülendő költségek behajtása iránt folyó végrehajtási ügyben az 
ezen kir. törvényszék területén fekvő következő ingatlanok:

a) a kótaji 215 sz. betétben A I 1— 5 sorsz. a. foglalt rét. 
ház. udvar, szántó és nádasból álló iugatlanság 2957 kor. becs
értékben ;

b )  a kótaji 215 sz. betétben A 11 1— 2 sorsz. a. foglalt szántó 
és rétből álló ingatlanság 1255 kor. becsértékben;

c) a kótaji 325. sz. betétben A 1 1— 3 sorsz. a. foglalt ház, 
udvar, rét és szántóból álló ingatlanság 2210 kor. becsértékben 
az 1904. évi augusztus hó 8-án d. e. 10 órakor Kótaj községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen becsáron alul is elfognak adatni.

Az árverési feltételek következőleg állapíttatnak m e g :
1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánompénz a becsár 10°/o-a.
Nyíregyházán, a kir. törvényszék, mint tkvi hatóságnál, 1904. 

évi május hó 14-ik napján.
Borbély,

kir. trvszóki biró.

Rafia háncs és kékkő.
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NYÍREGYHÁZI gazdasági és kereskedelmi hitelintézet e. t.
n y í r e g y h á z á n ._______________________

Olcsó kamatos, félévi egyenlő részletekben törlesztendő
jelzálogos kölcsönök.

A pénzpiacz jelenlegi helyzete alapján

olcsó kam at m ellett
oly jelzálogi kölcsönöket is folyósítunk, melyek 10, 15, vagy 20 év 
alatt egyenlő fé lév i részletekben  lesznek v is s za fiz e 
tendők

Ezen kölcsönök előnye az, hogy nem záloglevelekben, hanem min
den levonás nélküli készpénzben adatnak, hogy a visszafizetés aranylag 
rövid időre szabatik és hogy a tőke és kamat egyidejű leg 
törlesztetik .

Kiválóan alkalmas a kisgazdálkodora a ki kiadásait a mindig 
egyenlő törlesztési részletek szám bavételével pontosan megállapíthatja és 
még sem kénytelen 10, 15 vagy 20 évnél hosszabb ideig a jelzálog  
kölcsön terhét viselni.

Kiterjesztjük jelen kölcsöneinket jókarban levő bér- és lakóházakra, 
valamint építés a latt levő  házakra is. Az ingatlanokon lévő ter
heket —  ha lehet bélyeg- és illetékm entességgel — convertáljuk.

Értesítéssel szívesen szolgálunk. Ez irányban való levélbeli m eg
keresésekre postafordulattal válaszolunk.

Nyíregyházi gazdasági és kereskedelmi 
hitelintézet r. t. Nyíregyházán.
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PIRINGrER J.
könyvnyomdája
elvállal bármiféle nyomtat
vány gyors és jutányos ár 

melletti elkészítését.
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A m e r i k á b a
Leszállított útiköltség

Bécsböl Antwerpenen át

NEW-YORK, PHILADELPHIÁBA
teljes ellátással.

Ezen olcsó kivételes ár biztositására uta- 
sonkint 20 korona előleg küldendő.

RED STAR LINE
W ien, W iedner Giirtel 20.

Legnagyobb 
nyeremény sze
rencse esetén 
000.000 Márk

SZERENCSE JELENTES! Nyereménye
kért az állam 

szavatol.Első húzás junius 16-án.
Meghívás a részvételhez, szerencse 

eseményhez.
Hamburg városa által kezeskedett nagy sorsjátékra, melyben

9 millió 385.660 M árk
biztos nyereménynyel soroltatik. A főnyeremények ezen na
gyon előnyös sorsjátéknál következők. A lehető legnagyobb 

nyeremény szerencse esetén 600,000 Mark.
4 nyerem, á 30,000
4 . 20,000
3 . 15,000

16 . , 10,000
31 . » 5,000

100 . . 3,000
128 , 2,000
515 , , 1,000
686 . 300
164 . 200

dij á 300,000 Mark.
, 200,000 ,
. 50,000 „
. 45,000 „
. 40,000 ,
. 35,000 .

. - 30,000 ,
1 nyerem. „ 100,000 „
1 . . 60,000 ,
1 „ . 50,000 ,
1 „ . 40,000 ,

Ezen sorsjáték mely 7 osztályból áll 96000 sorsjegyre 46530 nyeremény* 
nyel és 8 (Ujjal úgy, hogy megközelítőleg a sorsjegyek felének biztosan nyer
nie kell. Az I-ső osztályban szerencse esetéu a legnagyobb nyeremény- 50.000 
mark, emelkedik a 2 ik oszt. 55000, 3.ik oszt. 60000, 4-ik oszt. 70000, 5-ik oszt. 
75000, 6-ik oszt. 80000, 7-ik oszt. 600.000 mark.

Az első osztályra, melynek búzása hivatalosan megállapitttatott, kerül: 
Egy egész eredeti sorsjegy 6 márka, vagy 7 kor. — fi]].
Egy fél „ „ 3 . 3 „ 50 ,
Egy negyed „ ,  1-5" „ „ 1 „ 75 „

A befizetés a következő osztályokra u. m. A hivatalos nyeremény táb* 
lázatot melyen az állami czimer látható, kívánatra ingyen és bérmentve meg
küldöm.

Minden résztvevő a megtartott húzás után azonnal felszólítás nélkül a 
nyeremény jegyzéket kapja,

A nyeremények kifizetése közvetlen általam, a feleknek gyorsan, titoktar
tás mellet eszközöltettetik.

Rendeléseket kérek postautalváuyon, de utánvét mellett is történhetik
Forduljanak tehát rendeléseikkel » közelidé húzás miatt azonual, 

legkésőbb f. é. junius hó 16-ig bizalommal

Sámuel Heckscher sem*.
Banküzlethez Hamburgban.

|  Van szerencsém  az igen tisztelt gazda és iparos j 
j közönség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy j 
j nagyobb áruraktárt m egvásárolnom, miáltal azon kellemes j 
J helyzetbe jutottam, hogy permetező, ekealkatrészeket, ásó, á 

lapát, kapa, acélvilla, kasza, drótszeg, vastengely, épület- j 
““ l” "1---------még  Sok más e szakmába vágó j

mentő-szekrény

és butorvasalások
cikkeket |

feltüuő olcsó áron árusíthatom, j
A  magas Ministerium által minden gőzgép  tulajdonos- j 

nak első segély  nyujthatása céljából kötelezővé tette a {

í 
Ii•

beszerzését. Ezen 73595 93 ministeri rendeletnek teljesen j 
{ megfelelő m entő-szekrényeket raktáron tartom és : 
m
j jó v a l o lcsóbban  árusítom , m int i 

a fővárosi k ere sk ed ő k . j
: Ajánlok továbbá gépolaj, gópszij és szekórkenőcsöt !
! miből nagy raktárt tartok és legolcsóbb áron árusítom. ! 
i A n. ó. közönség nagybecsű pártfogását, kérve

|  Kiváló tisztelettel :

i F L E I N E R  l a j o s i

i

♦

I
vaskereskedö

a KORONA épületben.
NYOMATOTT Pl RING ER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN"
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