
III. évfolyam. Nyíregyháza, 1904. június 11. Szombat. 24. szám.

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

Kgész érre 8 korona. Egyes siAnt 1G iillór.
Jegyzők ős tanítók a lapot féláron kapják.

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Vasuti-ut 17.

L a p u n k  a  b e 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  va n .

Gondoskodjunk a népről.
Szabolesmegye egész területén nincs 

összesen annyi bejelentett niezőrentióri 
panasz, mint Nyíregyházán, Mi eme saj
nálatos körülményt a nép perlési szere- 
tétének tulajdonítottuk. Később azonban 
rájöttünk, hogy a sok bejelentés, a sok 
tárgyalás valódi oka az, hogy a gazdál
kodók nagy számához képest, a határ ki
csiny és a tanyákkal betelepített terüle- 

a nép hibáján kívül, gyakran forclul- 
^ n a k .  fordulhatnak elő mezei kihágások.

tehát kicsiny u határ, mely határ 
jelentékeny részét tanyák, árkok, dülló- 
utaií foglalják el. Innen van, hogy szor
galmas népünknek nincs elég földje, 
kénytelen más határokra felébe, harma
dába dolgozni menni, bérelni, vagy legel
tetni. Innen van a töld tulmagas szerzési, 
vagy bérlési ára, mely rendszerint a ve
vő. vagy a bérlő veszteségét, ráfizeté
sét szüli.

Nem képzelhető nagyobb csapás a 
városok, községek földmivelő közönségére, 
mint az, ha nincs elég föld, melynek 
mukálásával kenyerét megszerezheti, köz
terhet viselheti! Ebből származik a szo
cializmus, kivándorlás, a nép szegényü- 
lése és más bajok.

Ahol kicsiny a határ, ott kevés az 
eladó föld. Ahol a határ nagyobb birto-

| kosok, vagy jómódú középosztály kezében 
| van, ott a szegényebb emberek 2— ö— 10 
i hold földet vásárolni nem képesek. A na

gyobb birtokot rendszerint vagyonos, vagy 
jó hitelű ember veszi meg, ahoz szegény 
ember nem juthat. Ezért szükséges a 
parcellázás bevezetése. Csak parcellázás 
mellett lehet úgy a nyíregyházi, mint a 
falusi népet földhöz juttatni, ezáltal meg
élhetésüket biztosítani és sok jogos pa
nasznak elejét venni.

A nyíregyházi kis gazdák, szegény 
emberek mostoha helyzeténél még e'lvi- 
selhetlenebb a falusi nép helyzete. A fa
lusi nép kezéből tehetős nagybirtokosok, 
uzsorások, korcsmárosok. pénzintézeti ke
zességek s más oknál fogva összeszedték 
a földet. Ilyen helyeken alig van 1 — 2, 
vagy valamennyivel több kisgazda. A kö
zéposztály eltűnt. Van nagybirtokos 
és zsellér. Az 1848. előtti robotos hely
zetnél kínosabb a mai. Azon gazdák, akik 
tagosításkor 20— 80 köblös földet kaptak 
ma cselédek, vagy a fö ld e s ü l*  házában 
lakó napszámosok. Az ilyen elékezet, el- 
rongyosodott nép nem képes tehénkét, 
vagy egy sertést tartani, mert sok he
lyen nincs közlegelő. A napszámolás csak 
hetekig tart, s akkor is meghatározott, 
csekély napszámért dolgozik a nélkülö
zéstől elcsigázott, terhesebb munkára kép
telen nép.

Milyen más világ volna, ha parcel
lázás utján a tehetősebi) kisbirtokosok, az 
igyekvő zsellérek több földhöz juthatná
nak. Az eladósodott nagy birtokos is 
nyerne a parcellázás által. Ma ugyanis 
vagy be kell várnia az árverést, vagy 
alacsony áron kell eladnia megterhelt 
birtokát. Ha a köznép ilyen birtokot par
cellázás utján, méltányos áron vehetne, a 
nép jobb léthez jutna, a most elárvult 
falvak ijesztő kinézése más képet öltene.

Könnyű mindezt megírni, sóhajtják 
többen, Mit csináljon azon gazda és lakó. 
aki alig képes napról-napra megélni? Né
pünk vásárlásba nem mehet, de nem is 
mer belemenni, mert nincs ember, aki 
őket igazgassa, ügyeiket lebonyolítsa. Ez 
nem áll. Azért vannak városi és községi 
elöljárók, papok, tanítók, hogy lássák el 
jó tanácscsal a magával is tehetetlen, a 
nyomor miatt elfásult népet. Ha a köz
ségi és egyházi elöljárók felismerik ebbeli 
kiváló feladatukat, akkor a parcellázás 
megszokottá, a nép boldogabbá lesz s a 
most nagyobb birtokosok kezeibe jutott 
föld a nép között fog újból szétoszlani.

Ez annál inkább kivihető, mert a 
pénz olcsó, csak megszerzési módját kell 
ismerni. Ha vannak lelkiismeretes vezetők, 
vásárol a nép és tud is törleszteni. Ha 
valamelyik faluban sikerül egy nagyobb 
birtokot parcellázás utján a nép kezére

T Á  R  C A .
Pillanatnyi felvételek.

Levél Fárisból.
— Irta: H o l l ó  Z o l t á n .  —

(Tavaszi kép á la secessio. — Természettudományi köl
temény. — Yvette. vagy a szerelem nem ismer nemze
tiséget. — Nem örült a spanyol, hanem gonosz. —- Sö
tét rétegekben. — Van e a nőnek lelke ? — Szent Ágos
ton tévedései — Volt-e Adómnak szarva? — Beszélő számok.

— Mikor sok az irni való. —)

Paris, 1904. május 28.
Tavasz van. Fűszeres virágillat, zengő 

madárdal tölti be a Boís de Boulogno pom
pás ligeteit. Rügyeznek a hársak és a töl
gyek. Cserje, bokor zöld pompát ölt. A le
vegő megtelik termékeny párákkal, a szív 
szerelemmel. Enyhe szellő játszadoz a zöl- 
delö fűszálakon, édes a csók a gyönyörre 
szomjas ajkakon.....

Így dalolnék e veröfényes hangulat
ban, ha a jelenségnek csak ideális oldala 
kapna meg. De érzékeim az elibóm táruló 
tavaszi kép kevésbbó pootikus vonásait is 
észre veszik. S ha képzeletem hű mását

akarom adni oda kell módosítanom a fenn- 
tebbi leírást, hogy megjelentek a tavasz el
ső fecskéi: a dalos madarak, a szerelmes 
párok, a nyitott motoros-kocsik, a kártékony 
rovarok, a jól táplált dajkák, meg az alanyi 
költők. Bizarr kép elismerem, de rettentően 
hű, akárcsak a modern festők képei a Musée
de Luxembourgban......

A vén hold előtolja mosolygó kópét a 
menyország fénvos csillagokkal kihimzett 
takarója mögül. Különben dehogy is moso
lyog a képe. Pár száz év előtt ráfogták, 
hogy mosolyog. Lehet, hogy akkor oka volt 
rá. Ma már mogorva képet öltött. Miért is 
mosolyognál te, szegény öreg hold ?! Képed 
azóta kiment a divatból egészen. A vén 
hársak alatt ábrándozó szerelmes lelkek va
lamikor a te sápadt sugaraidat fürkészték. 
Ma harminc lóerejü benzines automobil ké
nyelmes börpárnáján ábrándoznak s tolako
dónak bélyegzik sugaraid szelíd világítását. 
Miért is mosolyognál hát ? Senkinek sem 
kellesz többé, még az alanyi költőnek sem. 
Óh a hálátlan ! Pedig mennyi jó rímet kö- 
szönhedett neved alkalmas berendezésének; 
hold.... oldt_told.... fold.... Nem a te orszá
god sejtelmes titokzatossága, erdő mező kár
tékony rovara ihleti az elégia zongöt. Nem 
a te ezüzlös sugaraidon, sárga cserebogár

szárnyain száll magasba a költői lélek. Teg
nap olvastam az első o fajta természettudomá
nyi költeményt. A cserebogárról szól. Nem 
tudom ki költötte, do minden esetre érdekes 
ember lehet az az ur. Főleg amikor költ. 
Talán még érdekesebb mint azok a házi 
szárnyasok, akik naponta 4 óra 40 perckor 
száz meg száz kiváncsi ember előtt költenek 
a Félix Potin-fóle nagykereskedés előtt. 
Gyönyörű tavaszi kép mondhatom... ... A le
vegő tele van csirke csipogással, kövér daj
kákkal, sovány poétákkal. A dajkák gyer
mekeiket, a poéták lantjukat verik, s keser
vesen szól mind a kettő: a gyermek is, meg 
a lant is....

Ebbe a pompás keretbe hadd ileszs/.ek 
most már egy ártatlan virágot. Igen, engem 
illetőleg ártatlan virág Yvette, ha gyönyörű 
mákvirág is.... Mert hisz a mákvirág is csak 
annak árt. aki belé kóstol.

* **
A Cafó Americain a grand boulevard 

egyik legfényesebb kávóháza, főleg éjfél 
után. A tarkánál tarkább „toque,“ „marquis" 
kalapok, a „capelinek" pompás virágdísze 
valóságos virágos mezőt varázsol a kávéház 
fényes márvány oszlopai alá. A  virágoknál is 
szebb az, amelyet a kalap virágos bokra

M  F e k e te  é s  sz ín e s  n ap ern yők b en , női, férfi g a llér  é s  n y a k k en 
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juttatni, ismét az értelmiségre hárul azon 
kötelesség, hogy a néppel megismertessék 
a szorgalmat, takarékosságot, az okszerű 
gazdálkodás, jövedelmező jószágtenyésztés 
feltételeit, ilyen körülmények között nem 
félhetünk aztán, hogy a parcellázott te
rület terhét nem lesz kinek pontosan tör
leszteni.

Komoly veszedelem a nép szegény
sége és elégületlensége, mely a kisbirto
kos. az úri osztályt fenyegeti. Eme ve
szedelmet el kell hárítani az által, hogy 
juttasuk a népet földhöz, mint megélhetési 
alaphoz. Erre pedig legalkalmasabb mód 
a parcellázás. Nyíregyházán a polgármes
ter felismerte a parcellázás hasznos voltát 
és tőle telhetőleg elősegíti azt. Kövessék 
e példát a községek elöljárói, papjai, ta
nítói is. Ha ezt teszik remélni lehet a 
most elszegényült nép boldogulását, mely 
azt jelenti, hogy emez osztály újból te
herviselője lesz a községnek, az egyház
nak és készséggel viseli azon terhet, 
a melynek viselésére elöljárói képessé 
tették.

A nyíregyházi lóverseny és 
luxus lóvásár.

A Nyíregyházán rendezett lókiállitás és 
lóverseny a várakozáson felül sikerült. Váro
sunk, megyénk sót a szomszédos megyék is 
elhozták lovaiknak javát, szebbjét. A kiállí
táson és lóversenyen pedig a fővárosból és 
az ország távoleső vidékeiről is voltak érdek
lődök, akik otthonukban megerősítik a me
gyebeli lóállomány jóhirét. A kiállítással kap
csolatosan rendezett lóvásárra a felhajtás 
nagy volt, vétel is szép számmal köttetett és 
több ló megvétele van kilátásba helyezve,

A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egye
sület helyesen togta fel magasztos célját, 
amikor különféle kiállítások létesítése által 
fokozza a gazdaközönség termelési és jószág- 
nevelési kedvét, amely kiállításoknak megvan 
még az a jó oldala is, hogy a vevők figyel
mét megyénkre és városunkra irányítja. A 
mostani lóvásár kiválóan való sikerüítsógóért 
első sorban elismeréssel kell adóznunk az

elókószitó bizottságnak, amelynek minden 
egyes tagja fáradságot nem ismerő munkás
ságot fejtett ki a kiállítás sikerültsógén. Az 
elókószitó bizottság Szalánczy Bertalan elnök
lete alatt László Imre, Bállá Jenő, Okolicsányi 
Lajos, Kiár Gusztáv és Szikszay Sándor ta
gokból állott. Szikszay Sándoi gazdasági 
egyesületi titkárt külön is felemlítjük, mint 
aki a kiállítás létesítésével járó írásbeli mun
kákat is pontosan végezte.

Ma egyheto délután a vásártéron volt 
a bírálat megtartva és a dijakat vasárnap 9 
órakor osztották ki. Ugyanaznap 10 órakor 
a hátas lovakat mutatták be, 11 órakor pedig 
kocsikorzót rendeztek.

A kiállításon dijakat nyortek a követ
kezők :

I. Használati lovak. Balázsházi János dc- 
mecseri lakos Terka nevű lováért és Győri 
Gábor demecseri lakos Ilka nevű lováért 
50—50 koronát kapott.

II. Fogatok: Gróf W olkenstein Osvald 
kettős fogata versenyen kívül volt kiállítva, 
Szentimrey Pál ötöse, Vay Jella grófnő, \  ay 
Gábor gróf, Elek János és Kállay frigyes 
kettős fogatai dicsérő okleveleket, Nagy Ákos 
kettőse díszoklevelet, Perlstein Hermán és 
Kovács László kettősei elismerő okleveleket, 
Okolicsányi Lajos egyese dicsérő, Kiár Béla 
egyese pedig elismerő oklevelet nyert.

III. Ilatas lovak: Kállay Frigyes Gyöngy
virágja (a kiállított lovai a közönségnél álta
lános feltűnést keltettek) és ifj. gr. \\ olkenstein 
Oswald Flyílonja dicsérő okleveleket, Gróf 
Vay Gábor Abzug német-je és báró Gem- 
mingen Hermán Kényese podig elismerő ok
leveleket kapott.

IV. Nyíregyházi kisgazdák angakanczái: 
Jánószky János Piros a elsőrendű díszokleve
let, Marsalkó Lajos Tündér-e és Comtesse 
pedig másodrendű díszoklevelet nyert.

V. A Nyíregyházai gazda szövetség dijá
ból 3 éves kanczák: Nádassy András Derese 
100-, Morauszki András Rózsija pedig 40 ko
ronát kapott.

VI. A Nyíregyházai gazdaszövetség által 
csikók jutalmazására adott összegek: Buko- 
vinszky András Virága 60-, Bukovinszky Jó
zsef Luczája 40 koronát nyert.

VII. Pénzbeli összegek Ilenzsel András 
Rózsája 100, Ilenzsel Mihály Szelese 50 és 
Racskó Mihály Sárgája 25 koronát kapott.

VIII. A nyíregyházi kisgazdák jutalma
zása: Lippa Mihály Virága 100, Adami András 
Mylonja 50, ifj, Ilenzsel András Lilája 25 ko
ronát nvert.

„ S Z A B O L C S " ________

IX . Nyiregyháza város dijából Morauszky 
András ötös fogata 100, Szakos József né
gyese 50, Tomásószki Mihály hármasa pedig 
25 koronát kapott.

Vasárnap délután a nagy gyakorlótéren 
lóverseny tartatott. Ott láttuk megyénk úri 
közönségét és diszos tavaszi öltözetekben 
uriasszonyok is nagy számmal voltak jelen. 
Általában mondhatjuk, hogy városunk és me
gyénk minden rangú lakosságánál érdeklőd
tek a versouy iránt és a nagy közönség is 
nagy számmal volt képviselve. Dijakat nyer
tek a következők :

I. Gazdasági egyesület díjáért rendezett 
2400 méteres sikversenyben első lett Stein 
Rezső Álmosa, második Nagy Ákos Zobna- 
ticzája, harmadik Nagy Ákos Leánykája. Első 
kapott 600, 2-ik 200, 3-ik 100 koronát.

II. Lovaregylct di j rt  kb. 1600 méteres 
sikversenyben első Waldbott Bessemheim 
hadnagy Qudnuncja, 2-ik Liptay Béla Újdon
dásza, 3-ik Pejacsevich A. Telhramundja. 
Első kapott 800, 2-ik 20), 3 ik 100 kororát.

III . Asszonyságok dija. Gátverseny Táv. 
kb. 2800 méter. Első Nagy Ákos Ilonája, 2-ik 
Nagy Ákos Mehetje, 3-ik Hertelendy Béla 
Búvárja. Tiszteletdijat a két első kapott, adva 
Szabolcsmegye asszonyságai által.

IV. Urlovasok szövetkezetének dija. Aka
dályverseny. Távolság kb. 3600 méter. Első 
Lipthay Béla Páfránja, 2-ik Edlinger Oszkár 
My Lady-ja 3-ik Nagy Ákos Bieta ja. Az első 
kapó t 900, 2-ik 200, 3-ik 100 koronát.

V. Földm ívelés ügyi miniszter dija. Gát- 
verseny. Távolság 2400 in. Jz első kapott 
800, 2-ik 20), 3-ik pedig 100 koronát. Első 
lett Lipcsey Márton Szárazsága, 2-ik grót 
Pejacsovick A. líl Batidorja, 3-ik Liptay 
Béla Tétovája.

VI Tiszti akadály verseny. Távolság 3200 
méter. Tisztelet dijat adtak az elsőnek az 5-ik 
honvódhuszár ezredbeli asszonyságok, 2-iknak 
Csicsery Ezredes, 3 iknak az ezred tisztikara. 
Elsó lelt Reök István Lordja, 2-ik Wojnáro- 
vits Viktor főhadnagy Rózsája, 3-ik Görgey 
hadnagy Hadúrja.

A felhajtott lovak és a versenyen részt
vevők nagyszámából, valamint a közönségnél 
tapasztalt meleg érdeklődésből azt következ
tetjük, hogy a jövő kiállításai és versenyei 
még érdekesebbek és jelentősebbek lesznek, 
amely körülmény a lótenyésztés még foko
zottabb fellendülésével fog járni.

takar. Gyakran festett virág igaz, de lega
lább jól vestott virág. Még pedig kúszó nö
vény. A mellette ülő klakkos, cilinderes uron 
ólösködik. Ez pedig mint a madárijesztó őr
ködik, hogy idegen méh no szálljon a rózsa
rózsa bimbóra. A szép rózsabimbók közt is 
a legszebb egy sarok asztal mellett és két ! 
spanyol madárijesztó között virít. Ruhájának j 
csipkékkel, gyöngyökkel gazdagon díszített 
könnyű fehér selyme mint a hab omlik le 
hullámos termetén. Setét hajának dús fonata 
pompás koronájául szolgál arca érdekes 
szépségeinek. Ékszereinek tűzönéi csak sze
mének villáma vakítóbb.

Vájjon felesége-é a vele ülő két ur j 
valamelyikének ? Viseleto elég diserét. A 
toiletteje is. De kísérőivel szembon nagyon 
közömbös. Ezek inog felette előzékenyek és 
figyelmesek. Nyilvánvaló hát, hogy nincse
nek házas viszonyban. A két úrral spanyolul 
társalog. Még sem hiszem, hogy spanyol nő 
legyen. Nagyon sok a „cachot“-ja. Francia az í 
arca, francia a viselete, francia az egész „fa- : 
<"on“-ja. I

Ezek voltak olsó megfigyeléseim. Sze- I 
mem önkéntelenül is megakadt e tünemé
nyes szépségen. De mikor tekintetünk vélet
len találkozásánál bizalmasan kacsintott fe

lóm, aggályaim kilétét illetőleg, azonnal el
oszlottak.

A pezsgő eltűnt a palackból, önagysága 
meg a két spanyol mellől. A két spanyol pedig 
a kávéházból tűnt ol rövid pár perc múlva. 
Oh az őrült spanyolok !...

A következő pillanatban már az aszta
lom mellett ült.

— Maga meg akar ösmerkedni Yvettel. 
A bánatos Yvettel. Az arcáról látom ne is 
tagadja. — Udvariasságból sem ellenkezhet
tem. Alig ejtettem ki az o'sö szót, természe
tesen tisztában volt idegen voltommal.

— Maga olasz ! Ugy-o olasz? Oh rop
pant szeretem az olaszokat, az olaszok mog 
ugy-e a „Moscatello di Siracusá“-t S hogy 
lássam, mennyire szeret engem, s bennem 
az olaszokat, dúdolni is kezdte Verdi Trou- 
badourjából:

„Mon áme chancelanto 
T‘apelle impatiente — — —*

— Végtelenül sajnálom kedves Yvotte, 
hogy nemzetiségi szempontból nem vagyok 
szerencsés berendezve lenni az ön szerető
iére. Ugyanis a maccarónik hazáját csak 
hírből és a Paszlawszky-fóle földabroszról 
ismerem. A „Moscatello di Siracusá“t utálom,

főleg az olasz borvám felemelése óta. Egyéb
ként magyar vagyok.

Ah, magyar! ? Nem hiszem. Igazán ? 
szavára mondja, hogy magyar ? Külömben 
persze, hogy az : Hogy előbb észre nem 
vettem!.... Ah! Imádok mindent ami magyar. 
A magyar a leglovagiasabb, a leggavallé- 
rabb, a legszellemesebb, a legkellemesebb.

— Nekem mondja, az attachónak ? 
szakitám félbe vallomásait, s e percben tény
leg úgy éreztem magam, mint egy nagykö
vet, akinek vállain egy nemzet képviseleté
nek súlyos feladata nyugszik. Így természe
tes, hogy midőn szerelmének lehűtésére 
frissítőt kért, kénytelen voltam kívánságának 
eleget tenni. „Tokó“-t rendelt. Így nevezik a 
franciák a tokajit. (Szegény megdicsőült Jó
kainkat „Zsokédnak hívják.) Mindenesetre 
megnyugvásomra szolgált, hogy Yvetto eth- 
nograiiai ismeretei a különféle országok bor
termelése tekintetében fellette széleskörűek.

Készségem láthatólag meghatotta. Csak
hamar áttért egyéni csábjaim méltatására. 
Hangja itt lágyan zengett, mint a mandolin. 
Majd bánatos fuvola hangon panaszolta saját 
sorsának istnort történetét. Apja mosónő volt 
s anyját hajós kötéllel verte el.,.. Azután sorra 
következtek: a szerencsétlen szerelem, a 
csábitó lovag, a csalárd szerelmes, stb. Egész

nagy választékban 
kaphatók 

K ohn Ignácz
férli-divnlárn üzletében, városház palota.



„ S Z A B O L C S *

Táv- és versenygyaloglás Kis- 
várdáról Kemeesére.

1904 Junius 12-én.
I. Versenyszabályok.

Versenyzők a sporte<íylet által indulás
kor átadott kék-vörös karszalagot viselnek 
balkarjukon. Tagok jelvényeiket is viselik. 
Az indulók a helyekre nyilat húznak. (Első 
hely jobb oldalon.) Az inditók által pontban 
4 óra 30 perczkor adott jelre egyszerre indul
nak. A kitűzött indulási idő után érkezők a 
versenyből kizáratnak. Futni nem szabad. A 
helyi viszonyokhoz képest 1—2 ugrás, gyor
sabb lépés nem képez futást. A versenyzők
nek egymást szóval, vagy tettleg akadályozni 
nem szabad. Egészségi szempontból az egy
leti orvosok egybehangzó véleménye alapján 
tett felhívásra a versenyt abba keli hagyni. 
Az útirány a kisvárdai dohánybeváltó telep
től a berkeszi agár-csárdai hídig a törvény- 
hatósági utón, onnan zászlójelzés szerint a 
Lónyay-csatorna baloldali töltésén az első 
hídig, onnan Kemecséig a töltés jobboldalán, 
az ut iránya nemzeti szinti jelzőzászlókkal 
lesz jelölve. A kijelölt útirány megváltozta
tása kizárási ok. A versenyzők előtt kocsin, 
vagy lóháton zavarólag haladni nem szabad.

II. Menet-intéző.
A sport-egylet elnöke, vagy helyettese 

a rend felett teljhatalmúig intézkedik.
III . Indítók.

Inditók: Kerekes József, Kastal Ferenc, Bor
bély Endre. Mindhárman pontosan összoigazit- 
ják óráikat. A versenyzők neveit feljegyzik, 
s a helyekre való nyilhuzást megejtik. Ront - 
ban 4 óra 30 perczkor a Kerekes József jel
adására egyszerre indulnak a versenyzők. 
Ezután az inditók vasutou Kemeesére mennek, j 
úgy hogy a versenyzők közül beérkező első- I 
nel is korábban ott legyenek, s óráikat uj- I 
bői üsszenózve megállapítsák — a juri-tagok 
jelenlétében — a beérkezések pontos idejét, 
s ezt mindhárman feljegyzik. A jury-ben mint 
előadók részt vesznek.

IV. Verseny bírák.
A verseny bírák Kisvárdáról Vay Péter, 

Ilrabovszky (iuidó, Dr. Vadász Lipót, s hiva
talból a sport egylet elnöke. A kemecsei ren- j 
dezö-bizottság által kijelölt 3 taggal Okolicsá- ;

nyi Dezső, Mikecz Pál és Ébner Jenövei a 
hét versenybíró maga közül elnököt és jegy
zőt választ. A beérkezéseknél az indítókkal 
együtt jelen vannak s az egyes beérkezések 
idejét az inditók óráján ők is megállapítják. 
Meghallgatják s feljegyzik a menetügyeiók, 
vagy bárki más által bejelentett óvásokat, 
panaszokat, s ezek felett döntenek. A ver
seny eredménye felett végérvényesen hatá
roznak. Aláírják az okleveleket. Kiosztják a 
versenydijakat s okleveleket és eljárásukról 
jegyzőkönyvet vesznek fel.

V. Verseny-ügyelők.
Főügyelő : Szalánczy Bortalan. Ügyelők : 

Virányi Sándor, Halasi Károly, Várady had- 
nagy, Diner István. Az ügyelők a versenyzők 
indulása után történendő beosztás szerint ló
háton követik a versenyzőket. Szigorúan 
ügyelnek arra, hogy a versenyzőket senki 
ne háborgassa, a menetelésben meg ne aka
dályozza. A rendfentartás szempontjából a 
menet intézője esetleg a csendörsógnek je 
lentést tesz. Netaláni balesetnél a menettel 
haladó orvosok egyikét azonnal értesíti. A 
versenyzőknek mindenben segélyére van. A 
beérkezés után a tapasztaltakról jelentést 
tesz a jurynek.

VI. Orvosi segély.
A versenyben résztvevők egészségügyi 

ellátását Dr. Lukács Vilmos járásorvos és 
Dr. Zsiday Dániel közkórházi orvos végzik. 
A felügyeletük alá helyezett s veres kereszt
tel jelzett kocsikra felülni csak az ö engedé
lyükkel szabad. A gyengélkedőket az orvo
sok egyhangú véleményük alapján a ver
senyből kizárhatják.

Kisvárdai sport-egylet

H ÍR E K .

Előfizetési felhívás. A jövő  hó 
elsőjével, lapunk, a „Szabolcs“ uj lélóvbe  
lép át. A z uj té lévvel lapunk mint po
litikai lap kezdi m eg működését. Jelen
tékeny áldozatot hoztunk, hogy a Sza
bolcs politikai lappá legyen s mint ilyen 
szabadon, függetlenül s teljes haza fisággal 
szolgálja hazánk, m egyénk, városunk

életében szerencsétlennek fogja vallani ma
gút, hogy velem csak ma találkozott... Erre 
nagyol ivott Yvette. Azután szerelmet val
lott. l'jra ivott. Ismét vallót öt percig, s ivott 
\ vette tovább. E kettős tevékenység válta
kozásában bizonyos törvényszerűséget is 
észleltem. Minden öt percnyi vallomásra kö
rülbelül négy korty ital következett.

Kétségbeesve láttam, hogy bájom sokkal 
több van, mint pénzem s a poharak sokkal 
gyorsabban fogynak, mint csábjaim. Ebből 
akadt még vagy kót-három üvegre való, de 
alig hiszem, hogy bájaimnak forgalmi valu
tája legyen a pinezér előtt. 11a pedig Yvette 
rendelését nem teljesítem, koczkáztatom ro- 
konszenvét nemzetem s magam iránt. Kétség
telen, hogy Yvette kivet szivéből.

Végre és hirtelen eszembe jutott, hogy 
a nagybátyám másodizigleni unokaöcscse 
sógorának a nagyon jó barátja elé kell 
mennem az állomásra. Yvette lelkemro kötötte 
hogy másnap újra eljöjjek. 'Azután majd el
megyünk kocsikázni az ő fogatán, a mely 
tényleg ott állt az ajtó előtt.

Ha meg nem Ígértem volna, talán fel is 
kerestem volna. így azonban csak a kávéház 
előtt jelentem meg. Yvette benn volt, a két 
spanyol is, de külön asztalnál ültek. A dolog 
érdekelni kezdett. Pusztán az a tény, hogy 
á vette négy nyelven kitünően beszél sejteni 
engedte, hogy a maga nemében nagy síilii

és érdekes nő. Különösnek találtam a két 
spanyol szereplését, a meghívást kocsizásra, 
a felotte gyors barátkozást, ami éppen nem 
tulajdonsága a grande-cocottenak, Nem vol
tam rost. Egy héten át minden éjjel elsétál
tam a Cale Americain előtt. Yvette mindig 
ott volt. A két spanyol is, vagy vele, vagy 
nélküle, a szerint, a mint Yvottenek akadt 
valaki uj barátja, vagy nem. E barátok nem
zetiségi mivoltát legbiztosabban az Yvetto 
által rendelt italból ítéltem meg. Yvottenok 
t. i. nem csak a szive, de a torka is nem
zetközi elvekre volt berendezve. Nyolczadik 
éjjel újra ott láttam egy szőke fiatal ember 
társaságában. Sört ivott. Kísérője tehát német. 
Kilenczedik este újra vele volt. A két spanyolt 
okkor nem láttam. Nem sokára elhagyták a 
kávóházat s kocsiba ültek. Követtem őket. 
A Ruo de Moscou egy fényes hoteljében 
tűntek el szemeim előtt. Másnap reggel az 
újságban azt olvastam, hogy a Rue do Mos- 
couban egy férj feleségének bátyjával szál
lodai lakására térvo, feleségét egy ismeretlen 
fiatal ember társaságában találta. A férj ékte
len dühe csak akkor csillapodott, mikor az 
ifjútól szívfájdalom dij czimén ennek jól bé
lelt tárczáját átvette. Az ifjú o gyanús ügyről 
a rendőrségnél jelentést tett, de a tetteseket 
kinyomozni nem lehetett, mert a szállodát 
tüstént elhagyták.

(Vége köv.)

politikai, társadalmi, közgazdasági, ke
reskedelmi, ipari s más ügyeit. Felkérjük 
ennélfogva városunk és m egyénk t. kö
zönségét, hogy lapunkra előfizetni, az elő
fizetési dijakat mielőbb beküldeni sz ív es
kedjék. A folyton fokozódó pártfogásból 
következtetve, lapunk eddig is hiven tel
jesítette kötelességét, ezután is az lesz  
fötörekvésünk, hogy a Szabolcs ne csak  
úttörője Jegyen  a vidéki hírlapirodalom 
fejlődésének, hanem vidékünk politikájá
nak hű tolmácsolója, szószólója is. A lap 
iránya nagyot változik tehát, de az elő
fizetési dijat meghagyjuk régi, s lapunk 
czimlapján olvasható összegében.

Állatorvosi előléptetések. Várady Sándor 
törvényhatósági m. kir. állatorvos a'VUl. fize
tési osztályba m. kir. főállatorvossá, Schütz 
Béla kemecsei és Mihályi Imre kisvárdai m. 
kir. állatorvosok a IX., Tatay Imre ujfehér- 
toi járási m. kir. állatorvos és Gregor János a 
földmivelésügyi m, kir. ministerium állategész
ségügyi főosztályából Nyíregyházára kiren
delt m. kir. állatorvos a X. fizetési osztályba 

j neveztettek ki. A kinevezett m. kir. állator
vosoknak gratulálunk.

Halálozás. Múlt szerdán, gyorsan terjedt 
el városunkban ama hir, hogy a helyben 
állomásozó cs. és kir. 14-ik huszárezred köz
kedvelt őrnagya, Tschurl Frigyes meghalt. 
Az őrnagy hirtelen lett rosszul s nehány óra 
alatt kiszenvedett. Temetése múlt csütörtökön 
nagy és általános részvét mellett folyt le. 
A vógtisztességre kivonultak az említett ezred 
huszárai, katonai zenekar szintén közreműkö
dött a katonai és polgári részről kifejtett 
kegyeletes gyászpompánál.

A nyíregyháza , sóstó-, dombrádi motoros 
vasút ügyében a végrehajtó bizottság e hó
7-ón: kedden délelőtt tartott ülésében
megállapította a vonal vezetés végleges irá
nyát Ibrány és Dombrád községek között. 
Nyíregyháza és Ibrány között tudvalevőleg 
a vonal vezetés már régebben mogállapitta- 
tott és ezen a részen Szesztay László mérnök 
megfelelő munka erővel dolgozik a traceiro- 
záson. lbranytol a megállapítás szerint a vo- 
nal egyenesen vezet az Udoscalchy urada
lomhoz tartozó Nagysziget tanyáig, innen 
tovább a Nagyhalász község északi oldalán 
levő Zugó nevű tanyáig, ahol Nagyhalász 
község állomása is lesz. A Zugótól a kis 
1 iszán levő Nesze Ilidig az ut mentén halad 
azután a kis Tisza irányában északkelet felé 
kanyarodik és a Kétórköz, Telek, Karkalom, 
tanyák közvetlen érinlósóvel halad Dombrád 
községbe. A végrehajtó bizottság egyidejű
leg megbízta Májerszky Béla polgármestert 
mint elnököt, hogy a közigazgatási bejárást 
július hó utolsó napjaira kérelmezze, illetve 
az erre vonatkozó kérvényt a kereskedelom- 
ügyi ministeriumhoz adja be. Kapcsolatban 
megemlítjük még, hogy a vasútvonal mentén 
érdekelt nagybirtokosok a vonal megállapí
tása folytán szintén nyilatkoztak hozzájárulá
saik tekintetében. Az Odoscalchy uradalom 
már régebben tett Ígéretet 35000 korona ér
tékű részvény jegyzésre. Kállay András 
10000 korona. Kiár Gusztáv 5000 korona, 
részvényjegyzésre kötelezték magukat és 
mindketten ingyen adják birtokukból a vasút 
részére szükséges területeket.

A minister köszöneté. A múlt évben me
gyénkben tartott katonai gyakorlatok alkal
mával a hatóságok és a nagy közönség olö- 
zékenységet tanúsítottak a katonákkal szem
ben, miért a hadügyminister, a honvédelemi 
minister utján, alispánunkhoz intézett leiratá
ban köszönetét fejezte ki.

Necrolog. Vettük a következő gyászje- 
lentést: Alólirottak fájdalomtói megtört szív
vel jelentik a legjobb anyának, anyósnak,

Siro lin
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 ugymint idü lt b ron ch itis , szam árh u ru t láb-

w p . b ad ozók n ál in flu en za  u tá n  ajánltatik, Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a
"  köhögést és a küpctet és megszünteti az éjjeli izzadást- — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy-

szertárakban üvegenkint 4. — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

P. Hoffmann-La Roche & Co vegyészeti gyár liusel (Svájcz.)
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nagyanyának testvérnek és rokonnak özv. 
Gergelyi Jánosné sz. Jaczkó iMáriának életé
nek 70-ik évében, f. év junius hó 9-ón reggel 
5 órakor rövid szenvedés után történt elhunytál. 
A megboldogult hült tetemei f. hó 10-én d.
u. 4 órakor fognak a gör. kath. vallás szer
tartásai szerint a vasút melletti sirkertbe 
örök nyugalomra helyeztetni. Nyíregyházán, 
1904. junius 9. Béke lengjen hamvai felett! 
Oláh Gózánó sz. Gergelyi Gizella leánya fér
jével. Oláh Jenő, Oláh Klek, Oláh Gizella 
unokái. Kiinka Jakabnó sz. Jaczkó Juliánná, 
Kalher Jánosné sz. Jaczkó Anna testvérei.

Értesítés- A nyíregyházi kereskedő ta- 
nonc-iskolában az évzáró vizsgálatok junius 
hó 19-én dél előtt 9—12 óráig a központi 
ág. ev. népiskolában a második leány osz
tály tantermében fognak megtartatni. Ezen 
vizsgálatokra a t. főnökök és tanügybarátok 
tisztelettel meghivatnak. Nyíregyháza, 1904. 
junius hó 8-án. Ruhmann Andor, igazgató 
tanító.

Táncmulatság. A helybeli csizmadia iparos 
ifjúság, e hó 18-án az iparos olvasókör alapja 
javára, sikerültnek ígérkező táncmulatságot 
rendez.

Alakuló gyűlés. A kisvárdai vereskereszt 
fiókegylot a folyó évi május hó 29-ik napján 
tartotta Kisvárdán ujraalakuló gyűlését. A 
gyűlésen Kisvárda község intelligens közön
sége majdnem teljes számban megjelent s a 
gyűlés a fiók egylet elnökének egyhangú lel
kesedéssel Kovács Lajos ügyvédet, társelnö
kül pedig özv. Ilarsányi Menyhértnót válasz
totta meg. Az egylet titkárául Mikecz István, 
orvosául pedig Dr. Lukács Vilmos járásorvos 
választatott meg; végül a 25 tagú választmány 
lett megalakítva. A gyűlésen nagy lelkesedést 
keltett főispánunknak Budapestről küldött 
üdvözlő távirata s a gyűlést vezető főszolga
bíró megbizatott, hogy az egylet köszönetét 
tolmácsolja Öméltósága előtt s egyben további 
jóakaratát és támogatását is kérje ki. A megala
kulás és gyűlés befejezte után kedélyes la
koma volt a nagyvendéglö színház termében, 
hol különösen az ujraalakulás körül annyi 
buzgósággal fáradozó dr. Lukács járásorvos 
ünnepeltetett.

Nyilvános köszönet. Egy szükségben szen
vedő család részére Májerszky Béla, Juhász 
Etele 10—10 koronát, Bogár Lajos, Bállá 
Jenő, Kertész Bertalan, Siklósi István 3—3 
koronát, Iluray Sámuel, Jánószki Endre, dr. 
Saáry Sándor, Kovács Ferencz, Adorján Já
nos 2—2 koronát, Sipos Árpád 1 k. 40 fillért, 
Oltványi Ödön, Mikecz József, Moesz Béla, 
László József, Galli Jenő, Budák Károly, 
Motoska Sámuel, Géczy Géza, Kovács Tibor,
I ulács István, Sexty József, Jordán József, 
Oberlander Zsigmond, ifj. Gaál Ede, Matulka 
Ödön, Hrenkó Bál 1 — 1 koronát, Moldván 
Lajos 00 fillért adományozott ; az összeson 
o0 koronát kitevő adományért ez utón fejezi 
ki leghálásabb köszönetét: A segélyezett család.

Szerelmi dráma Demecserben. Egy kis
hét miliméteres forgó pisztoly három golyója 
két ifjú életét ontotta ki. Boross Lajos deb- 
reczeni illetőségű 27 évos, demecseri vasúti 
pénztárnok másfél évvel ezelőtt került De- 
meeserbe, s rövid ottléte után beleszeretett 
Róth Jakab vondéglős 18 éves szép leányába, 
Rózsikába. — Róth Rózsika a szép zsidó le
ány Boross Lajos szerelmét nemcsak hogy 
olfogadta, de őszintén viszonozta is, s viszont 
szerelmével ajándékozta meg őt. A két ifjú 
naponta találkozott, s a családi körben sok 
szép estét töltöttek el kellemesen. Boldogok 
azonban csak addig lehettek mig Boross ki 
nem jelentette, hogy a szép Rózsikát el 
akarja venni feleségül, mert a szülök mind
két részről megtagadták beleegyezésüket, 
sőt a leány szülei ettől az időtől kezdve a 
fiatalembert már nem szívesen látták házuk
ban. A két egymásért dobogó s z í v  meg volt 
sebezve, s mert őket ogymástól elidegeníteni 
iparkodtak, mélyen érezték azt a fájdalmat 
melyet szerintük elviselni nem lehet. Minden
féle megpróbáltatás után végre is arra ha
tározták el magukat, hogy ha már az életben 
boldogok és egymásénem lehetnek, oldobva 
maguktól az életet együtt mennek a halálba, 
hogy ott fönn a magas égben akadálytalanul 
találkozhassanak. Eme borzalmas tervük vég
rehajtásán nem sokáig gondolkoztak, mert f. 
hó ő-én vasárnap este fele előzetes meybe-
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széles után a demecseri temetőben találkoz
tak, hol ogymást még utoljára átölelve össze- 

I vissza csókolták. Ezután egy kis szünet állott 
be, s a fiatal ember előbb egy lövéssel a 
leányt terítette le, s azután önmagába két 
golyót eresztett. Boross Lajos nyomban meg
halt, de a szép zsidó leány még él, életben 
maradásához azonban kevés a remény, mert 
iszonyú fájdalmai vannak és eszméletlenül 
fekszik. A golyó az agyat roncsolta öszsze. 
— Boross Lajost az öngyilkossá vált vasúti 
pénztárnokot felbonczolás után f. hó 8-án 
délelőtt 11 órakor temették el a demecseri 
ev. ref. temetőben, hol nagy részvét mellett 
szép búcsúztatót mondott Balogh Ferencz 
lelkész és Hatvány József tanító.

Választás a városnál. Ebben a hónapban 
újból választás lesz a városnál. A Jánószky 
Endre gazdásági tanácsossá történt választásá
val megüresedett pénztárnoki állásra az arra 
érdemeket szerzett és hivatalból örökös: Gaal 
Ede lesz a legnagyobb valószínűség szerint 
megválasztva ; akinek megüresedendő adó- 

' pénztári ollenöri állására — amint halljuk — 
olyanok is pályáznak, kik kevéssel ezelőtt 
jöttek át akár a kereskedői, akár más pályá
ról, akik még érdemeket, már az idő csekély 
voltánál fogva sem szerezhettek, kik legalább 
is Matulka Ödön városi adótiszttel szemközt 
nem állhatják meg a helyet, aki már majd 
egy óvtizedot töltött a városnál, fokozatosan 
emelkedve oda, ahol most áll, egészen közel 
felebbvalói bizalmához, kik a szorgalmas, 
pontos hivatalnokot megbecsülik, kiknek a 
szándéka csak az, ami egy a mi kivánságunk- 
kal, hogy Matulka Ödön jelenlegi városi adó
tiszt legyen az adópénztári ollenör, akivel min
den alkalommal helyettesítették is ezen állást.

Értesítés. A nyíregyházi róm. kath. isko
lában az 1903/904. tanév nyilvános vizsgái 
következő napokon és sorrendben tartatnak 
meg: junius 20-ikán délelőtt 8 órától 10-ig 
az I, fiú-, 10—12-ig az I. leány- ; 2l-én 8—10-ig 
a Ilik fiú-, 10—12-ig a Il-ik leány-; 22-én 
8 —10 ig a Ill-ik fiú-, 10 — 12-ig a Ili ik leány; 
23 án 8 - 11-ig a IV-Vl-ikfiu; 24-en 8 — 11 -ig 
a IV—Vl-ik leány osztályokban. Junius 25-én 
reggel 8 órakor ünnepélyes hálaadó isteni- 
tisztelőt, ennek befejeztével tornavizsga, ér
demsorozat felolvasás és jutalom kiosztás. 
Ezen vizsgákra és évzáró ünnepélyre az ér
dekelt szülőket és tanügybarátokat mély 
tisztelettel meghívja Nyíregyházán, 1904. ju
nius 10-ón. Az igazgatóság.

Leütött a villám. Ma egy hete kisebb 
szerű zivatar vonult el városunk felett és e 
közben a villám kétszer is bocsapott a város
háza telefon hálózatába. Az emeleten lévő 
telefonból a villám a közeli lámpa vezetékbe j 
ugrott át és a világítás villámhárítóján távo
zott a földbe. A rendőrségi telefon mellett ; 
nem volt elvezető huzal s igy a villám a ! 
telefont tette hasznavehetetlenné. Szerencsére í 
az ijedtségen kívül egyéb baj nem történt 
egyik helyen sem. Helyén valónak tartjuk itt 
felomlitoni, hogy sürgős szükség van a város
házának villámhárítóval való ellátására, mert 
egy villámcsapás a palotát felgyuthatja, sőt 
ember életet is kövotolhot áldozatul. Kedden 
délután ismét beütött a villám az emeleten 
lévő telefonba, melyet erősen megrongált 
mivel a belsejét összeégette.

Postai küldemények címzése. A posta- és 
távírda igazgatóság a nyári meleg bekövet
kezése alkalmából felhívást intézett a közön
séghez, hogy a romlandó árukat a célnak 
mogfelelöleg és gondosan csomagolják. A 
gyorsan való kézbesítés biztosítása végett 
kívánatos az is, hogy a romlandóság úgy a 
szállító lévőién, mint a csomagon feltűnően 
írva kitüntettossék. Azt is írja ki a feladó 
romlandó árunál, hogy nem kózbesithetés ese
ten a csomag a feladó címére visszaküldes- 
sek-e, vagy pedig a címzett hivatal által 
árverési utón értékesíttessék.

Vizsgák. ^  helybeli ág. hitv. evang. nép
iskolák évzáró vizsgálatai a következő sor
rendben tartatnak meg: junius 16-án d. e. 
8 órától 10-ig az Újtelek, 10—12-ig a Nádasi’ 
. u; “ 4-g  a Manda, 4—6-ig a Benkö tanyai
iskoláé; junius 17-én d. o. 8—10-ig a Halmos,
10—12-ig az Antal, d. u. 2—4-ig a Bálint
4—6-iga Súlyán tanyai iskoláé; junius 18-án
?• eío- közPonti ÍV. fiúosztályé,10—12-ig a Sóskút tanyai iskoláé, d. u.

2 — 4-ig a Sipos tanyai iskoláé, 4—6-ig a köz
ponti III. a) leányosztályó; junius 19-én d. u. 
y—4-ig templomi együttes énekvizsga ; junius
20-án d. e. 8—10-ig a központi V—VI. fiú
osztályé, 10 — 12 ig a központi III. a) fiúosz
tályé, d. u. 2—4-ig a Körte utcai I—II. ve
gyes osztályé, 4 — 6 ig a Búza téri I—II. ve
gyes osztályé, Junius 21-én d. e. 8—10-ig a 
központi IV. leányosztályó, 10—12-ig a köz
ponti V—VI. leányosztályó d. u. 2—4-ig a 
Debreczon utczai I—H. vegyes oszt., 4—6 ig 
a központi II. leányosztályó, junius 22 ón d. 
e. 8—10 ig a IIL b) fiúosztályé, 10—12-ig u 
központi III. b) leányosztályé, d. u. 2—4 ig 
a központi I. leányosztályé, 4—6 ig a Xád-or- 
utczai I—II. vegyes osztályé, junius 23-án d.
o. 8—10-ig a központi II. fiúosztályé, 10—12 
a központi I. fiúosztályé. Ez m évzáró vizsgá
latokra a t. szülök, valamint a tanügybarátok 
is tisztelettel meghivatnak. Nyíregyházán, 
1904. évi. junius hó 6. Ruhmann Andor nép
iskolai igazgató.

Hirdetmény. Értesittetnek az érdekelt 
adófizetők, hogy a Nyirvizszabályozó társulat 
a folyó 1904. évi április hó 1-től szeptember 
hó 31 óig esedékesé váló töke törlesztési 
kivetési lajstromot megküldte s az a városi 
adóhivatalnál a hivatalos órák alatt megte 
hinthető. Egy idejüleg felhivatnak az ártérrel 
megrovott adófizetők, hogy a kimutatásban 
kitüntetett hátrányokat és a folyó évi kive
tésüket a jelen hirdetmény kibocsátásától 
számított 15 nap alatt végrehajtás terhe mel
lett a városi adópónztárba fizessék be. Adó 
2342/1904. szám. — Nyíregyháza 1904. évi 
május hó 31-ón. — A városi adóhivatal.

Tűz. Ramocsaházáról értesítenek, hogy 
a Nagymátó Péter udvarán ismét tűz támadt, 
amidőn egy istálló égett le. A tűz átcsapott 
a községi jegyző udvarára is, akinek mellék
épülete s annak a padján levő gabonanemü 
égett meg.

A posta fejlettsége és működésének pon
tosságáról ma már mindenki meg van győ
ződve. Hogy ezen jó hírnevet milyen nehéz 
volt megszerezni és az irányításoknál, vala
mint a kézbesítéseknél mennyi nehézséggel 
kell megküzdeni, sejteni lehet a lenntebb 
közölt címzésből is. Dacára annak, hogy a 
címzés érthetetlennek látszik, a levél Gráez- 
ból 24 óra alatt, tehát minden késedelem 
nélkül érkezett városunkba. A postai kezelést 
nagyon megnehezíti az, hogy elemi iskolát 
sem végzett emberek, akik csekélyke irás 
tudásukat katonaságnál, vagy házi oktatásból 
szerezték, szintén írnak és címeznek levele
ket. Egyes címekben a betűket alig lehet 
felismerni és sokszor a feladók, különösen 
külországba szóló leveleknél több nyelvbéli 
szavakat használnak, a minek kibetüzését a 
szavak megrövidítésével és hibás leírásával 
nehezítik.

A nekünk bemutatott levél címzését 
alig tudtuk kibetüzni, a mely a következőkép 
szól: „Andrus Pokyorwski Wierbynci Pokór
0. P. Mierotchauza Mawyagrland, Prose pilnó.“ 
A címzés helyesen olvasva: András Poko- 
raczki, Yerbőczi bokor u. p. Nyíregyháza 
Magyarland (ország) Prose pilnó (Nagyon 
sürgős.) A levél dacára annak, hogy közön
séges levélként volt csak feladva, Pokoracki 
Andrásnak elkézbesittetett, aki kijelentette, 
hogy a levél csak ugyan neki szól.

Nyomozás. Szabolcsvármegye raádi szü
letésű, 30 éves, ev. ref. vallásu Horváth 
István terhelt ellen, kinek nagysága közép
termetű. testalkota zömök, arca hosszas, arc 
színe fehér, haja szőke, homloka magas, 
szemei kékek, szemöldöke sárga, orra vékony, 
szája rendes, fogai épek, bajusza vörhenyes, 
szakálla borotvált, álla hegyes, ismertető jele 
egyik kezén kis ujja csonka, nyelvismerete 
magyar, ruházata polgárias, — magán okirat 
hamisítás miatt a nyomozó levél kibocsátta- 
tik. Felhívatnak a közbiztonsági hatóságok, 
hogy öt teltalálás esetén tartóztassák le s a 
nyíregyházái kir. törvényszékhez való kisérés 
végett a legközelebbi kir. ügyészségnek ad
ják át. 3156/904. szám. Nyíregyháza, 1904. 
évi május hó 26-án. — Kir. törvényszék.

Megszökött ápolt. Gervány Gyula elme
bajosnak látszó ápolt a kisvárdai közkór- 
hazból alsófehérruhában megszökött Letar
tóztatás esetén a községi elöljáróságnak 
adandó át.
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Meghívás. A nyíregyházi izraelita nép
iskolában az évzáró vizsgálatokat a következő
sorrendben tartjuk meg : f. hó lí)-én d. e. Sorától
íz 1. H- ®3 ***• löányosztálv vizsgálata, f. hó 
20-án délelőtt a 111. és IV. fhiosztályok val- 
1 ástani vizsgálata, 21-én délelőtt a 111. fiuosz- 
. vizsgázik a magyar olvasásból, nyelv
tanból és földrajzból. 22-én a IV. fiú osztály 
vÍ2ggálata magyarból és földrajzból. 23-án a 
Hl IV. osztály vizsgálatai a számtanból 
U német nyelvből. Az érdeklődő t. szülőket 
(ís tanügybarátokat vizsgálatainkon szivosen 
látjuk. Nyíregyházán, 1904. junius hó 10. 
Dr. Kelemen Adolf, igazgató.

A forróság áldozatai. A napokon át tar
tott forróság már is áldozatokat követelt. Ma 
eirvhete Gógény Ferenc összeesett a tör- 
venvszék előtt és eszméletlen állapotban 
szállították az »Erzsébet* közkórházba. I’a- 
zonvból is szállítottak be egy embert eszmé
letlen állapotban akit az utón találtak meg, 
ti3 aki napszurástól esett össze. Napok múl
va e(rv pár percre magához tért és Kovács 
Istvánnak mondta magát.

Jég, Múlt kedden több község határában 
volt kisebb-nagyobb eső, de sok helyen — 
j(,v Nyíregyházán is — jelentékeny kárt 
okozott a jég.

Színházi hírek. Vasárnap két előadás 
lesz színházunkban délután az „Árendás szi
dó' ez. népszínmű kerül színre fel helyárak- 
kal. A népszínmű főbb szerepeit Krémemé, 
Ebergénviné, Ilavasy, Faragó, Krémer, Mo- 
zev, és Szilágyi játszák. — Este lesz a pre
mierje Pásztor Árpád és Stoll Károly 3 tel- 
vonásos operettjének melynek címe a „Kis 
császár/ Az operett meséje a francia forra
dalom idejében játszik 1830-ban. A főbb sze
repeket Sugár, Rózsa, Krémemé, Faragó, 
lványi, Mezey, Karacs, és Ilavasy játszák. í 
Hétfőn lesz az utolsó előadás, szinre kerül j 
közkívánatra az idei szezon legnagyobb si- ! 
kert ért operettje a „Tavasz.* — Kedden 1 
lesz a karszemelyzet jutalomjátéka, szinre i 
kerül Saurdon Viktor hírneves színmüve a i 
„Szókimondó asszonyság* („Madame sans 
Géné*), melynek címszerepét Hahnel Aranka | 
játsza, kívüle részt vesz a darabban az 
egész vigiátéki személyzet. A jutalomjáték j 
mely iránt az érdeklődés nagy, bérletszü
netben lesz.

A képes levelező lapok árusítása ügyében 
a kereskedelemügyi miniszter egy hozzá feleb- ; 
bezett ügyből kifolyólag kimondotta, hogy a 
képes levelezőlap közszükségleti cikket ké
pez, tehát a szatócsok is árusíthatják.

S Z Í N H Á Z .
Még egyszer referálunk (és nem kriti

zálunk) a Makóék játékáról. Kedden kiveszi 
a kar a jutalomjátékát és azzal befejezik az 
idei nyári szezont; igen : nyári szezont, mert 
Nyíregyházát Makó gárdája ennek tartotta, 
aztán elmennek. No könnyezzünk! Ük sem 
fognak könnyezni. Jövőre viszont látjuk őket 
ismét, s talán még 1905. október után is, 
mert a debreceni színház ügye, evvel a mi
enk is, a U-ik fórum eldöntése előtt áll.

Nagy kár, hogy „ ///. Bichard király*-1 
ma adják, a bírói és ügyvédi kar bankettje 
sok érdeklődőt fog visszatartani. Annál is in
kább kár, mert: Hl. Richardot S e b e s t y é n  
játsza, aki az ilyen órási feladattal mindig szí
vesen és eredménnyel birkózik.

A múlt pénteken „Brankovics György* j 
ment, üres ház mellett, úgy is volt az min
dig, ha magyar színmüvet játszottak, a kö
zönség befagyott, pedig egész jól sikerült 
volna az előadás, ha az utolsó jelenetet 
Psicsogó Nagy Jóska el nem rontja. Hát 
persze ! öt szóból álló szerepet csak nem ta
nul a tirpáknak? Mint hírnök jött és pihegve 
szól, elakadt.... nyögött.... és nyögött.... aztán 
egyszerre tört ki a kacaj a nézőtéren és a 
színpadon, Palágyi alig tudott felocsúdni és 
folytatni a darabot. Aztán még jött 2 jelenet 
és vége volt a darabnak, dicsőén be volt 
fejezve. — Brankovics György szeropében 
Csiky szép alakítást adott, nehéz fárasztó 
szerepéből alig látszott ki, hogy hangulatlan 
volt. Gyermekei szerepében Osortos, (Geré) 
Kremernó, (István) P. Monszáros (Mara) illesz
kedtek be a darab komoly színeibe. Palágyi 
a szultán szeropében valamivel jobban ját-
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szott mint maszkírozta magát. (Szultán és a 
vörös szakái.)

Szombaton jó előadással a , Bizáncé* 
ment, Ilerczeg Ferecz legkitűnőbb színpadi 
alkotása.

Bizánczban (1453-ban) minden eladó. 
Konstantin császár, olyan emberekkel van 
körülvéve, akik bármely pillanatban készek 
még őt is eladni. A császár bízik rendületle
nül, s nem hisz a genuai felmentő csapat ve
zérének ijjesztő képekkel intő szavaiban, 
pedig ennek minden szava teljesedésbe megy; 
mindenkije, még a császárnő is elhagyja a 
császárt, hozzá a genuai vezér is hősi halált 
hal. Az elhagyott császár vakon rohan csa
tába és vesztébe. A császárnö a fejedelmi 
palotában várja a győztes nagy Mohamedet, 
de mikor megtudja, hogy az csak vérbe kí
vánja borítani még a fejedelmi palotát is, — 
a rózsák — mikkel a győztes útját akarta 
hinteni, ki hullanak közéből. Az erkölcs meg
dőlt, Bizáncz rabigába süllyedt. — Mintha 
csak péntekért akartak volna kárpótolni, 
annyira sikerült ez a preiniero. A Konstan
tin Palágyi még egy kis javítással, egy ke
véssel több biztonsággal jó lett volna. Iréné 
Joszenszkynó, Herma P. Menszáros Margit is 
kivették részüket a sikerből. S e b e s t y é n  
(Giovanni) viharos tapsokkal jutalmazott já
téka folyton lekötve tartott. S e b e s t y é n  az, 
aki mindig megérti a szerzőt, nem pózol, és 
mert szereptudásában biztos, játékával mindig 
gyönyörködtet. Hahnel Aranka szörnyen unat
kozott.

Vasárnap a lóverseny közönség tiszte
letére, a szezon legértéktelenebb darabja, a 
leggyengébb előadás mellet: „A vándor legény* 
Egy pár rossz vicc, egy agvalapitott ötlet, 
egyéb semmi. A mentési műveletben részt 
vettek a következő sorrendben: Sugár, Kré
memé, Meze}', Karacs. — lványi pedig a 
szerző szándékához híven cirkusszá alakította 
a színpadot, a színjátékot pedig csepürá- 
gássá.

Hétfőn másodszor „Casanova.“ A múlt
kor a darab Ízléstelenségeit takarkattuk, most 
már sokaljuk, egyszer elég volt az ilyes
miből.

Kedden „Sursum corda*, Bosnyák ide
ális munkája. Hősei mesébe való alakok, akik 
nem óitok, nem élnek és soha nem fognak 
élni. Tartalma: A gróf folyton ideális esz
méken töri a fejét, megszereti a rabbi leá
nyát és hiába minden fenyegetésnek, mely 
a kastélyból jön — feleségül veszi. Szerel
mük kölcsönös és végtelen nagy. A grófot 
kitagadják ; a leányt is kitépi emlékéből és 
szivéből az ősz rabbi. A grót túlzó szociális 
eszméi nem jövedelmeznek; felesége nagy 
beteg lesz, a szenvedés, a nyomor kopogtat, i 
már-már a halál is leselkedik, do boldogok, 
mert a végtolen nagy szerelemben boldog
ságot látnak és igazságot — de ezt csak a 
túlparton. — Ennyi az előadásra szánt rósz. 
A színdarab tartalma azonban a szenvedése
ket növeli és a végén börtönnel is fenyeget. 
Ezt az 5-ik felvonást azonban kihagyják a 
színpadokon és igen helyesen, az ábrándból 
elég annyi is. — Palágyi (István gróf) mint
ha erre a darabra gondolt volna egész hé
ten, meg is volt az eredmény. Az igazi Pa- 
lágyit láttuk benne, aki a színpadon egészen 
otthon van, nagy játékos és tudja a szere
pét, a harmadik felvonás utolsó jelenete 
egészen az övé volt. Ötször huzattak lüg- 
gönyt érte. S e b e s t y é n ,  Jeszenszkynó, P. 
Menszáros, a legjobb drámai örök vettek 
részt benne, igy a legszebb előadások egyi
kéről emlékezhetünk meg. Pedig oly nagyon 
félve néztünk a sentimentális darab éléi

Szerdán jó előadás mellett ismét „Uta
zás az özvegység felé*.

Csütörtökön, harmadszor a „Tavasz*-1 
játszották. Tünde.

É P Í T É S Z ÉT-
A nyíregyházi uj róm. kath. 

templom villamos berendezése.
A nyíregyházi uj róm. kath. templom 

monumentális, remek épületéhez és pazar 
belső berendezéséhez, méltóan, öszhangzatosan 
sorakozik annak villamos berendezése is.

Az ily magasztos célú középületnek 
céljához méltó módon való megvilágítása nem 
könnyű feladat.

Itt nem csak arról van szó, hogy a 
templom légürjét egyszerűen fénynyel töltsük 
be, hanem arról, hogy ez a megvilágítás 
harmonizáljon környezetével, sőt még hatá
sosabbá tegye azokat az aktusokat, a melyek 
az ájtatos hívók lelki világát megragadják, 
lebilincselik s egy más országba: az Isten 
országába bevezetik.

E célra a villamos izzólámpa világítás 
kitünően megfelel, szolid fényével nem rajzol 
éles árnyékokat s mégis a színezet teljes 
pompával, ragyogóan világit meg.

Természetesen nagyon sok függ a fény 
elosztási kérdés helyes megoldásától.

Az adományozó nemes főpap bőkezűsége 
és a tervező műépítészek ez irányban is 
gondos tanulmányozás alapján rendkívül ügye
sen megoldott tervei nyomán készült el az 
uj templom gyönyörű és praktikus villamos 
berondezése.

Első sorban meg kell emlékezzünk a 
torony, illetve az óralapok megvilágításáról. 
Dicsekedve elmondhatjuk, hogy ilyen torony- 
világitása Magyarországon nagyon kevés 
városnak van. Ha bármely irányból közele
dünk este a város felé már több kilométer 
távolságból szemünkbe tűnik nagy csillagként 
a magas torony kivilágított óralapja. De nem 
csak távolról, hanem közvetlen közelből a 
Városház-téren sétálgatva is kitűnő benyomást 
tesz ránk, különösen majd sötét, ködös téli 
éjeleken az a két remek világító torony- 
Móltán nevezhető igy, mert a város külső 
részeiben este eltévedt idegent a révbe, a 
város kellő közepébe irányítja.

Minden óralap 2 darab 16 gyertyás 
izzólámpával van megvilágítva s igy mind a 
6 óralap összesen 12-szer 16 gyertyával, va
gyis 192 gyertyafénynyel van kivilágítva. 
Vezetéke a templomi berendezéstől külön
állóan a föld alatt van az utcai hálózattal 
összekötve s a templom falában elhelyezett 
vas-szekrényben levő kiiktatóval kezeli a 
lámpagyujtó.

A templom belső világítási berendezése 
következőképen oszlik meg:

A főhajó nagy boltivjében van az óriási 
64 lángu csillár. Ugyancsak a főhajóban van 
még egy 32 lángu csillár is. A két oldal
hajóban van egy-egy 16 lángu csillár. A 
föbejáróban van egy 3 lángu gyönyörű 
ámpolna. A két oldalbejáróban és a sekrestye 
bejáróban van egy-egy homályos gömbü 
menyezet-lámpa. Ázonkivül lámpák vannak 
még a sekrestyében, szertárban, kóruson, 
fújtató kamarában és a lépcsőházban.

Az összes lámpák gyújtása, oltása, szó
val mindennemű szabályozása a sekrestye 
nyugoti falára szerelt, csukható üvegszekrény
ben elhelyezett hatalmas, fehér márvány 
kapcsoló táblán történik.

Minden csillár háromfólekép kapcsolható :
I. Takarításhoz 2—4 láng. II. Kisebb esti szer
tartásokhoz a fele a lángoknak és végre
III. Teljes kivilágítás alkalmával az összes 
lángok csatolhatok.

Egy főkiiktatóval az összes lámpák egy
szerre be- és kicsatolhatók. Ez utóbbi, vala
mint a kapcsoló tábla összes műszerei nike- 
lezve vannak és kis zománczolt feliratú 
táblácskákkal megjelölve, melyek lehetővé 
teszik, hogy bármely laikus ember pl. a 
templom-szolga nehézség nélkül kezelhesse a 

1 templom villanyvilágítását.
A kapcsoló tábla alatt van az árammérő 

elhelyezve, a mely ily módon szem előtt 
lóvén, minden pillanatban leolvasható s igy 
ellenőrizhető.

A bevezetés, mint a toronyvilágitásnál, 
úgy itt is, hogy az épület külső arhitekturá- 
ját ne zavarja, ólomkábeleken a föld alatt 
történik.

A vezetékek felszerelése a legmodernebb, 
legkitűnőbb rendszer szerint történt. A 
falakba még ópitós közben gumi anyagból 
készült, úgynevezett Bergmaun csövek lettek 
behelyezve, melyekbe azután a festőmunka 
befejeztével az elsőrangú okonit szigeteléssel 
ellátott kábelek egyszerűen be lettek huzgálva. 
Ha már most ezek a huzalok 40—50 óv múlva 
esetleg tönkre mennek, úgy a falak és a 
festés megbolygatása nólküf egyszerűen újak
kal lesznek pótolva. A falakba i tartalék
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csövek is vannak elhelyezve úgy, hogy 2—3 
csillár még felszerelhető; ugyanehhez a kap
csoló táblán is már meg vannak a tartalék 
tartozékok.

A villamos berendezésnek méltó kiegé
szítő részei a világitó taszter, melyeket ki
vétel nélkül a magyar fém és lámpaáru 
gyár kőbányai gyára szállított.

Az összes lámpataster: csillárok, karok, 
gyertyatartók, örökmécsek stb. a Nagy Vir
gil és Komer József műépítészek tervei alap
ján, szorosan a templom stylusához illően, 
direkt és külön a nyíregyházi uj róm. kath. j 
templom részére gyártattak. Valamennyi 
massiv bronzöntvény és galvanikus utón 
erősen aranyozva van, úgy, hogy színe örökké 
állandó marad.

A főcsillár collosális méretű, majdnem 
négy méter átmérője és kb, öt métermázsa 
súlya van.

Minden csilláron a lángok fele gyertya- 
alakulag, porcellán hüvely tetején van elhe
lyezve, mig másik fele a csillár kerületén 
elhelyezett opál üveggömbökben van el
rejtve.

Remek benyomást tesznek e csillárok 
égő állapotban. Á felső, gyertyalángra em
lékeztető lámpácskák ragyogó fénye összeol- , 
vad a gömbökben levő, rejtett lámpák mis- 
tikus sugaraival s igy együtt valami kelle- I
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mesen ható, lágy, szelíd fénnyel világítja 
meg a falakat, melyeknek bő aranyozása 
káprázatosán azt tündöklik le.

A templom belsejét 64 darab 10-es és 
G7 darab lü-gyertyás izzólámpa, összesen 
tehát 1712 gyertyafény világítja meg, mig a 
mellékhelyiségek világítására 11 darab 16 
gyertyás izzólámpa vagyis 176 gyertyafény 
szolgál.

As uj templom villamos berendezéséhez 
tartozik még annak villamos jelző felszerelése is 
a mely lehetővé fogja tenni, hogy a miséző 
pap, az oltártól vagy a sekrestyéből jelt ad
jon a kántornak a kóruson, vagy viszont; 
valamint a kántor jelezheti a toronyba az 
istentisztelet közbeni harangozás megkezdé
sét. Ez által a szokásos integetések, szalad
gálások elkerülhetővé válnak.

A villamos berendezést a múlt héten 
vették át a műépítészek a mikor is Semsey 
B. székes fővárosi elekt. mérnök az egész 
berendezést felülvizsgálván legnagyobb meg
elégedését fejezte ki a munka pontossága 
felett.

E rövid ismertetést mindenki kiegészít
heti magának a berendezés személyes meg- 1 
szemlélése által s azt hiszem azon meggyő- | 
ződóssel fog távozni e szemle után, hogy a ! 
nyíregyházi uj r. k. templom úgy egészben ! 
mint részleteiben oly remek mű, oly mesteri !

alkotás, mely városunk első nevezetesége 
büszkesége lesz, s melyért úgy a ke- 
gyes adományozónak ö exelentiája az egri 
érseknek, valamint a mű tervezőinek és meg
alkotóinak is csak a legnagyobb hálával 
adózhatunk. Dokupil Gyula.

Szerkesztői üzenetek.
P. I. és K. K. uraknak. Érdekes közle

ményeiket a következő számban okvetlenül 
hozzuk.

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi „Korona1* épületben 

levő zálogkölcsön intézet helyiségében f. 
évi julius hó 6-án délután 3 órakor a ki
nőni váltott és meg nem hosszabbitott 
arany, ezüst s egyébb ingó zálogtárgyak 
hivatalos közeg közbenjöttével nyilvános 
árverés utján el fognak adatni.

Miről ugv az érdekelt elzálogosítok, 
mint az árverésen résztvenni kívánók ez
zel értesittetnek.

Nyíregyháza, 1904. junius hó 10.
P rá g e r  Károly.

zálog kölcsön intézet tulajdonos.
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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
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a legjobb minőséget olcsó árban
v  pontos k iszo lgálás mellett árusít a c z é g .  v
Készpénz fizetés mellett 10 százalék árengedmény.

(M inden korona után 10 fillé r .)

Minták vidékre bérm entve küldetnek.
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Saját gyártmányú

8 szivattyúk
többféle kivitelben 

kaphatók

vasöntő-, gép- és szivattyú 
gyárában

0 Nyíregyházán. |
OCOQOQOOOOOODOOOOOOOOOOCIOO

y Mindenkinek tudni kell, »
M üogy Kállai-utcza 4-ik számú házamba, hentesüzletem V  
A  mellett bor-, sör-, pálinkam érést és amellett l í  
M kapu alatti bejárattal $

borozót és é tterm et »
M nyitottam meg. — Ajánlom tehát a közünség b. figyel- $ 
W  mébe, hogy j o  italokon kivül mindenkor jó pór- ®  
y  költ, székelygulyás, virsli, hentesüzletemből pedig l(  

többféle husnem üeket, továbbá minden pénteken $
^  költ, székelygulyás, virsli, hentesüzletemből pedig II 

¥  ^ " * m  # S  ! H többféle husnem üeket, továbbá minden pénteken V
I f ^ a i  P Q  I 9  y  délután készült friss hurka-kolbász, mely péntek N
A a  y u l  U M  JL C&i ©  M este, szombaton a közönség rendelkezésére áll. 0

B. pártfogást kérve maradtam H
(

tisztelettel: Ifj. Balczár Lajos I
*>" Hentes üzletemmel való elfoglaltságom miatt magyar ^  
* üzletvezetőt keresek a jog  tovább gyakorlására.
' * __ __  ___  V
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jjí Van szerencsém a gazdaközönség szives tudomására hozni, hogy Szabolcs 
megyei számos üzletfelem kivánatára —  és kényelmére —  Nyíregyházán, a 

1 = = = = =  (Gróf Károlyi-téren) szintén létesítek ..............

mezőgazdasági gépüzletet,
hol ugyanis, egy nagyobbszabásu gép ra k tá r i építve, jobb gyárt- ... 
mányu mindennemű gazdasági gépeket, valamint műszaki czikkeket állandóan ||!y 

é  raktáron tartani fogok. — E téren, 14 év óta szakszerűen vezetett üzletem §8® 
||j  és szolid kiszolgálásom elég garantiát nyújt arra, hogy t. üzletfeleim legjobb ||y  
É  megelégedését ezután is kiérdemeljem; annál is inkább, mert én minden faj 

gazdasági gépek technikai előnyeit is, a gyakorlat utján szerzett bő tapaszta- jig? 
| |  lataim által tanulmányozva, a mezőgazdaság külömböző munkálatára szolgáló ^  

;— =  gépezeteket — mint jól bevált speciális eszközöket — ajánhatom. =  §lg
Tekintettel továbbá, hogy több elsőrangú gépgyáros czéggel, évek hosszú s|j>! 

során fennállott üzleti összeköttetéseimre, azon kellemes helyzetben vagyok, |í*  
(4’ hogy nagybani kötéseim által nyert olcsó beszerzési áraim révén, ügyfeleimnek <|j|y

J
? a lehető legversenyképesebb árakat és előnyös feltételeket nyújthatom. Az <5$ 
: jgen tisztelt Gazdaközönség szives rendelménveit kéri:

#  Főüzlet: Nyíregyházán, a Gr. Károlyi-téren. 
;)• Vasnt-ntca mentén.) F ióküzlet: Mátészalkán.

Teljes tisztelettel 

I^ichtmann Vilmos.
• • V&<, _• S W - V -  • - . • ,V. • • -.Wi

t^ X X X X J O O O O O Ö Ö C O Ö Ö Ö O O Ö Ö Í X X X X X X X X X X X

5 Sok pénzt *
takaríthat meg, aki szükségletét az alább jelzett cikkekben

Práger Károlynál
Zöldség-tér (Dr. F erlieska-féle házban)

fedezi, ahova most érkeztek meg a nyári idényre a legfinomabb franczia 
Delin és battislok, kartonok, férfi és női ruhaszövetek, vásznak, 

Chiífonok, fehér és színes asztalterítők.

Jó minőségű férfi-ingek, nyakkendők, női, férfi és gyermek
harisnyák bámulatos olesó árban.

§ Alkalmi vétel valódi Perzsa-szőnyegekben. §J  1/ ^

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 l ig  á llítta tn ak  össze .

Ungár Lipót,
divatáruháza Nyíregyházán.

Valódi Attila- és Verm orel-f le permetezők.

A Z  E R E D E T !  ^
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egyedüli elárusitását sikerült egesz Szabolcsmogyóre 
elnyernem.

A T T IL A
(kivehető szélkazúnu) sző- 
löpermetezöket két szóróval 
egy közönséges és egy sza
badalmazott , habszóróval“. 

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

leg megegyezés szerint 
r é s z )  e t f i z  e l é s
mellett bocsátom a vevő- 
közönség i endelkezósére, 
valamint mindennemű s a 

-s legjobb láju r a f i a  háncs 
és k é k k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom.

Tisztelettel W asserm an n  S ám u el
Nyíregyháza, Züldsógtór 2. (Saját-ház.) 

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltettnek.

N(/)

g

rhbddiittíK’
g!Ü lífíIL

h iliiíl ijaÉ
!' mm

r̂ 3jLLíli?.̂ 4ál

w

i
1 ffi
1 S
I N 50 o

S.
0)
Nun
i3Ü.

CLAYTON & SHUTTLEW ORTH
B u d a p e s t ,  V á o a s i ' l s O r ú t  O fl.

által a legjutányosabb árak mellett ajánlatnak:

Locomobil és gőzcsépiőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere- cséplők, 

tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratogépek, 
szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczól-ekék, 2 -  és 3-vasu ekék és minden 
egyéb gazdasági gépek.

Rafia háncs és kékkő.

K é p v is e le t és b iz o m á n y i r a k t á r :

M ájerszk y  B arnabás g é p g y á ro sn á l
N y í r e g y h á z á n .
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Olcsó kamatos, félévi egyenlő részletekben törlesztendő §
jelzálogos kölcsönök.

A pénzpiacz jelenlegi helyzete alapján

olcsó kamat mellett

mm
&L?>fLT
m

Á k

oly ielzálogi 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 aránylag  
rövid időre szabatik és hogy a töke és kamat egyidejű leg
törlesztetik . r

Kiválóan alkalmas a kisgazdalkodora 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- es lakóhazakra, 
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.

N yíregyházi g a zd a ság i és k e resk ed elm i 
h ite lin té z e t r. t . N yíregyházán .

PIRINGERJ.
könyvnyomdája
elvállal bármiféle nyomtat
vány tíyors és jutányos ár 

melletti elkészítését.

•

Sé! -v.
1

mindenféle, alakban nagy- [ff 
ságban és legolcsóbb árak H 

mellett kaphatók:
Fütirer Zsigm ond Fiainál

Nyíregyházán,
Vármegyeiül z-utcza 5-ik szAm.
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Legnagyobb 
nyeremény sze
rencse esetén 
600.000 Márk

I 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 nyeremónynyel soroltatik. A főnyeremények ezen na
gyon előnyös sorsjátéknál következők. A lehető legnagyobb 

nyeremény szerencse esetén 600,000 Mark.
1 dij 
1 
1
19

V

l 
1
1 nyerem.
1 
1
1 *Ezen sorsjáték mely 7 osztályból ah .u..jof ;.o
nyel és 8 díjjal úgy, hogy megközelítőleg a sorsjegyek felének biztosan nyer
nie kell. Az 1 ső osztályban szerencse esetén a legnagyobb nyeremény - 50.000 
mark, emelkedik a 2 ik oszt 55000, 3 ik oszt. tiüOOO, 4-ik oszt. 70000, 5 ik oszt. 
75000, 6 ik oszt. 80000, 7-ik oszt. 600.000 mark.

Az első osztályra, melynek húzása hivatalosan megállapitttatott, kerül: 
Egy egész eredeti sorsjegy 6 márka, vagy 7 kor. — fill.
Egy fél „ » 3
Egy negyed

300,000 Mark. 4 nyerem, á 30,000
200,000 , 4 „ 20,000
50,000 „ 3 . w 15,000
45,000 „ 16 . . 10,000
40,000 , 31 . . 5,000
35,000 „ 100 * , 3,000
30,000 , 128 „ 2,000

100,000 . 515 . . 1,000
60,000 „ 686 . 300
50.000 .
40.000 „

164 . 200

l-5<>
50
75

A befizetés a következő osztályokra n. 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.

R endeléseket kérek postautalváuyon, de utánvét mellett is történhetik 
Forduljanak tehát rendeléseikkel a közeledő húzás miatt azonnal* 

legkésőbb f. é. junius hó 16-ig bizalommal

Sámuel Heckscher senr.
Banküzleihez Hamburgban.

5 Van szerencsém  az igen tisztelt gazda és iparos |  
|  közönség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy j 
j nagyobb áruraktárt megvásárolnom, miáltal azon kellemes |  
j helyzetbe jutottam, hogy permetező, ekealkatrészeket, ásó. |  
l lapát, kapa, acélvilla, kasza, drótszeg, vastengely, épület- j 
j és butorvasalások és m ég sok más e szakmába vágó j

A magas Ministerium által minden gőzgép tulajdonos
nak első segély  nyujthatása céljából kötelezővé tette a j

j v>iív ívűivel j

| feltűnő olcsó áron árusíthatom, j

I
i♦i*
!
I
j megfelelő m e n i ö - s z e k r é n y e k e t  raktáron tartom és j

í  jó v a l o lcsóbban  árusító in , m in t i
í a fővárosi k ere sk ed ő k . *
: Ajánlok továbbá gépolaj, gópszij és szekérkenőcsöt
! miből nagy raktárt tartok és legolcsóbb áron árusítom, 
í A n. é. közönség nagybecsű pártfogását, kérve

I

mentő-szekrény
♦

beszerzését. Ezen 73595/93 ministeri rendeletnek teljesen j
■ ff   m m  m m  . , / , ,  J» I

Kiváló tisztelettel

I F L E I N E R  L A J O Si

vaskereskedö
a KORONA épületben. i

NYOMATOTT PIR1NGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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