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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Foltozás.
I r t a : H á n d o k y  L ajos,

Budapest, 1905. május 12.
Ügyvezető minisztérium. AJi az? Me- 

Ívik fán termett ez a bolondgomba? Vagy 
egy ilyen folt volna megáliitoja a nem
zeti politika szédületesen nagyszerű fej
lődésének ? Szegények, kik ilyesmire gon
dolnak szánjuk őket. Rákpolitika. Ez a ! 
nemzet, a kelet és nyugat határán állva 
,szembeszállt oly viharokkal, melyek orszá
gokat. trónokat söpörtek el, az ilyen ter
vet csak letudja rázni, az ilyen tervet 
ostoba játékszernek sem tekinti, mert csak 
egy elszállt álom utáni sóvárgás agyréme. 
Mi még nem ocsúdtunk fel és nem is 
fogunk felocsúdni azon boldogító érzésből, 
mely képes volt egybe forrasztani a Kár
pátok lábainál elterülő síkság elszegénye
dett lakóit. A Lajtán túl vannak népcso
portok. de nincs nemzet és igy ők nem j 
is érthetnek bennünket, de nincs is szük
ség rája. Tudják ottan mi a gyönyör, 
milliók gyönyöre? Atrezeg e leikükön va
laha is egy tisztitó, egy megrázó, egy 
fölemelő tudat, mely az Isten leszállása, a 
magyar parlament egyik fiába, hogy föl
emelje a kicsinyeket. Apponyit hallgatták 
volna, talán megéreznék mi a nemzet? 
Hiába való volt az elposványositási török- | 
vés Apponyi és Bánft'y méltó magaslatra J
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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :

Schlichter Gyula.

helyezték a nemzetnek halaszthatatlan kí
vánságait.

A szántóvető ünnepe a kalendárium 
szerint igazodik, a közélet munkásainak 
azon pillanatok képezik az ünnepet, mely
ben a jövő csillog. Posvány minden mi 
ellenünk irányul, hangozzék e! az bár ez 
ország határain belül bárki ajkáról, de a 
sár felszárad, ha a nemzeti kincsnek fény
szórói oly férfiak mint e két nagyság. S 
csodálatos a nemzeti pártnak egykori ve
zére, mikor az ő tiszta lelkének vezér
hangjával a költészet világából a valóság 
talaján akarta a jövőt felépíteni és a volt 
kormánypártból megrendült hittel a teljes 
elszakadás pártjához állott, mindkét olda
lon oly felséges eredményt ért el. minőt 
a világ politikusok Disraeliei között hiába 
kutatunk. Elhintette a nemzeti irányt a 
volt kormánypártban, a mely, tekintve a 
rossz talajt, mégis csak lerázta a nemze
tiségiekkel való kapcsolatot és nem hiszem, 
hogy ellenszegülni merjen a nemzeti ér
vényesülésnek. bármely téren.

Legyünk igazságosak: ők mint párt, j 
igenis megszűntek létezni, nem azért, mert : 
kormányuk bukott, hanem mert az alapjuk ! 
csődbe ment. Mint egyének csoportjának 
a parlamenti váltógazdaság minden oldal
ról hangoztatott elérhetése szempontjából, 
igenis, van szerepük, hogy az ellenőrzés 
szerepét, mint koaliczión kívül állók, na
gyon természetes, megváltozott program-
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mai, gyakorolják. Ez ellen tárgyilagos 
szempontból Ítélve, ha Bécscsel nem fog
ják keresni a kapcsolatot, a múlt vissza- 
hozására, nem lehet ellenvetés.

Visszacsinálni semmit sem lehet és 
mint ellenőrök talán be is válnak, ha máz, 
hogy az a legjobb ellenőr, ki öngazságain 
tanulta meg, hogy a kormányzásnak csá
bitó vonásai megronthatják a legjobbakat 
is. S aztán letűnik talán már az idő, hogy 
a programul kenyérkereset, hogy az a vá
sári bódés áruinak kinálgatása, hogy az 
pártoskodási komédia, miből haszon csak 
a dob verőnek fakad és elérkezett, büszkén 
mondjuk, hogy elérkezett az az idő, liogy 
a programúi hozzásimulás a nemzet vá
gyaihoz, fölépülve a tényleges állapotok 
jogrendjén. A felirat egységes programmot 
nyújt az uralkodónak; Apponyi életet ön
tött Kossuthék elvi harcába, a nemzetnek 
hasznára rávitte, ne mondjuk, rádédelgette 
őket a felirat programmjára, mi teljes 
program inja a Bánffv-pártnak. így evezett 
a két nemzeti nagyság egyirányba, ha 
ellenkező utón és módokon is.

Hála Apponyinak. hogy nvugvópontra 
vezérelte nemzetét és ezt azon pártban 
találta meg. melynek ó, ha nem is tagja, 
de nagyobb szócsöve, mint bárki. így van 
ez rendjén és ennek sáncaiba állva, lássuk 
azokat a szegény ügyvivőket? ulyanok 
volnának a parlamentarizmus történetében, 
mint a rossz szabó foltja. Szegény szürke

T Á R C A.
A becsületes asszony.

Irta : Szilánk.
(Folytatás és végo.)

Szó nélkül, szelíden mosolygó arccal 
hallgatta a fiatal járásorvos, dr. Szabó Pista 
a pajtások panaszkodásait. Néha-néha gyönge 
ir>ies pir futotta he szelíd, halvány arcát, 
tti.*jd ideges rángatüdzással tépte kis szőke 
bajuszát, mely ajkai fölött — csak mint egy 
lehellet — ringott,O  ' #

Hideg, szenvedélytolon embernek is
merték őt. Tudták felőle, hogy soha még 
szerelmes nem volt. A lányos mamák által 
kivetett hálókból óvatosan kimenekült min
dig. Sőt még kalandot sem tudtak róla oz- 
ideig kisütni. Egyedül csak orvosi föladatá
nak élt. Bosszantották is eleget.

Kovács Zoli ráfogta, hogy fogadal
mat tett a barátoknál, sőt egykor gyónni 
jS látta.

Szántó Forkó a fópénztárnok, becsület
szavára állította, hogy egyszer, amikor a ká
véházi kaszirnö, a Bista vállára könyökölt 
tévedésből, úgy elpirult a fiatal doktor és 
oly zavarba jött, hogy az egész kávéház 
hangos kacajra fakadt.

Ilyen ember volt a fiatal járásorvos ur. 
Azért okozott aztán általános feltűnést, midőn 

! egyszer Kováts Zolinak, — aki ismét a szép 
| alispánnó bocsiiletessége ellen fakadt ki —
! nyugodt, szenvedélytolon hangon mondá :

— Komisz a gondolkozásod, Zoltán.
Lett erre nagy riadalom, az aranyifjuság

egyszorro talpra ugrott.
Kovács Zoli azt hitto álmodik. Csodál- 

i kozó arccal fordult a doktorhoz:
— Ismételd csak Pista mógogyszer mon- 

I dásodat !
A doktor meg so mozdult helyéről, nyu- 

j godtan emelte fel fejét, s hidegen felelte:
— Komisz a gondolkozásod Zoltán!
E pillanatban Kováts Zoltán felemelte 

a kezét és arcul ütötte a doktort.
Az elszörnyedós moraja hangzott min- 

! den oldalról. Szánté Forkó és Darvas a dok- 
j tor mellé ugrorottak, de az nem viszonozta 
! az inzultust. Bíbor vörös arccal kelt fel, meg

nevezte segédeiül Darvast és Szántót s aztán 
velők együtt távozott.

Párbaj ! Oh szerencsétlen mániája te, a 
mai társadalomnak. Befurakodol a legjobb 
barátok közé, pisztoly cső elé állítod az ár
tatlant s néha kegyetlen kiszámítással épen 
azt teríted porba, ki meg nem érdemli.

Tehát párbaj! A sértés nagy volt, az 
elégtételnek is olyannak kell lenni.

Szabó Pista a lakására sietett; megbízta 
segédeit, hogy járjanak el ügyében. A leg
súlyosabb föltételekkel. — Kibékülésről szó 
sincs ! !

Aztán mikor magára maradt, nyugodtan 
ült le dolgozó asztalához. Egy súlyos betegje 
is volt a városban, megírta annak a további 
utasítást. Majd illatos levélpapírt vett elő s 
levelet irt. Egy arcképet is mellékelt hozzá. 
Lepecsételte, megcímezte s inasának adta 
azon utasítással, hogy másnap reggo! kézbe
sítse a címzettnek. — Senkinek se másnak, 
egyedül annak kezébe. Nyugodtan megva
csorázott, még bort is ivott, pedig egyálta
lán nem volt borivó. Este kilenc éra tájban 
beállított Darvas és Szántó s tudatták vele, 
hogy minden rendben van. Másnap reggel 
lesz a párbaj, a bükkösben, háromszori go-
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hivatalnokok, hogy félnek mostan, mikor 
orosz tempóra miniszterekké nevezhetők 
ki! Nagyobb a rés, semhogy ilyen folt 
betölthetné. Nem beamter-nép a magyar, 
szégyelné ezt az a magyar ember, kit 
nemzete arculcsapása utján juttatnak ily 
díszes polcba. Eddig csak nem megy el 
a bécsi ész, a mely igv a foltozó varga 
székévé avatná a legdíszesebb közjogi mél
tóságot.

Jó urak, kik a trón mögé bújva a 
mi eszményeinket csak tréfára méltónak 
tartják, hagyjanak fel az ostoba foltozással, 
hisz mi uj ruhába öltözünk, akár akarják, 
akár sem. Vagy már úgy hozzánőttek a 
foltozgatáshoz, mint az alkoholista a pálin
kához, a versenyző a lóhoz? Nem baj, ha 
játék kell maguknak, megkapják a választ, 
csak jöjjenek már egyszer a hivatalnok 
urak. Lehet, hogy a horvátok horvátul, 
az olahok oláhul üdvözlik. de mi, ősi szo
kásunkhoz híven, — m agyaru l.

Schiller.
Május 9-ón múlt 100 óvó annak, hogy 

Schiller meghalt. Ez alkalommal az egész vi
lágon emlékünnepek tartattak. Hazánk fővá
rosában a Kisfaludy-társaság emlékünnepet 
rendezett és Beöthy Zsolt gyönyörű beszéd
ben méltatta Schiller költői munkásságának 
jelentőségét.

Dacára annak, hogy halála óta 100 év 
múlt el s dacára annak, hogy ennyi idő múlva 
rendszerint már a történet és irodalom objec- 
tiv ítéletet állapit mog, mégis elmondhatjuk, 
hogy Schillert még ma is subjectiv szempont
ból bírálják meg. Mi az oka ennek? Az, hogy 
Schiller, ép ugv, mint az angol Byron és a 
magyar Petőfi eminonter a szabadság költője 
volt s egyéniségének varázsa, úgyszólván 
megvesztegeti a kritikát.

Annyi minden kétségen kívül áll, hogy 
a sors ritka nagy tehetséggel áldotta meg, 
hogy a világirodalomban kiváló helyet foglal 
el, a németeknek Geothe után legnagyobb 
költője, a legkitűnőbb német drámák alkotója.

18 éves korában megjelent a Haramiák 
(Riiuber) c. drámája, mely' forradalmi szelle
mével a német ifjúságra óriási hatást gyako
rolt. Drámai munkái közül kiválóak: Az or- 
leansi szűz, Mária Stuart, Wallenstein, Wilhelm 
Tel^ De ezenkívül igen jeles prózai elbeszé

léseket, történelmi müveket köszönhetünk 
neki, Lirai költeményei kevósbbó sikerültek, 
ellenben balladái és elegikus költeményei a 
mesterművek közé tartoznak és mindenkor 
élvezettel olvassuk, amellett tanulságosak.

Schiller mindössze 46 évet élt, s bár 
gy'enge szervezete és különösen meUbetegsóge 
miatt sokat szenvedett, mégis szellemének 
magas röptével, idealismusával ellensúlyozta 
azt, fáradhatatlanul sokat tanult s dolgozott 
és bár gyenge szervezete megakadályozta 
abban, hogy nagyabb utazásokat tehessen, 
még sem panaszkodott.

A magyar költészetre s irodalomra is 
nagy hatást gyakorolt, különösen Kazincy'ra 
és Kölcseyre.

A német nemzet méltán ünnepli nagy- 
fia halálának 100 éves évfordulóját, mert a 
moly nemzet nagyjait nem ünnepli, azok em
lékét hálás kegy-elettel nem őrzi, az a nemzet 
nem érdemli mog azokat.

Egy kis riadalom.
— Pesti levél. —

I r ta : G. J .
(Folytatás.)

Próbáljuk tehát kimutatni, hogy igaz 
azon állításunk, miszerint a vidéki pénzinté
zetek, kevés kivétellel meg nem érdemelt 
nagy hitelt vesznek igény'be, illetve alaptő
kéjükhöz mérten nagy összegű idegen pénzt 
kezelnek, és forgatnak ; amely' pénzeket több- 
nyűre nem a ma már nagyon is kívánatos 
kereskedelmi szakértelemmel forgatják és bi
zony’ nem rajtuk muiik, hogy' katasztrófa 
szerű kitörések eddig csak ritkán tordulnak 
elő. A próbákat mindjárt a szabolcsmegyei 
pénzintézeteknél kezdhetjük, ezek között leg
nagyobb a :

„Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület* 
Ezen pénzintézet 42 óv óta áll fenn. El

nöke Somogyi Gy’ula kir. közjegy'zö. Rósz- 
vény'tökóje 400000 kor. összes tartalék alapja 
(nyugdíj alapját nem s/.ámitva) 549493 kor. 
vágyás összes vagyonuk 949493 korona. Ez
zel szemben tartozik betétekért (a múlt évi 
compass szerint) 7362151 koronával visszle- 
számitolt váltókért 647314 kor. Eng. kötvé
nyekért 176382 kor., összesen 8185847 koro
nával, tehát saját vagyonánál S’/b-szer na
gyobb összeggel. De nézzük csak mit csinál 
ezen nagy összegű idegen pénzekkel 1 
2664317 kor. váltótárcával szemben, 4212919 
kor. bekebelezett kötvényo és 350902 kor. 
értékű ingatlana, vagyis nmn könnyen moz
gósítható vagyon i van. Hát rendes viszo-

lyóváltás 25 lépésről 5—5 avangeval; verte
ién lefoly'ás esetén folytatás karddal végki
merülésig.

— Köszönöm nektek! — szólt Pista — 
s most, kérlek, hagyhatok magamra,

A segédek eltávoztak. Darvas egy' szót 
sem értett az egészből, pedig jelen volt az 
összetűzésnél. Kiért? miért történik mindez?

Igaz, hogy' a „becsületes asszonyáról 
folyt a szó de hát érette csak nem áll ki a 
doktor ? Mi köze is lenne hozzá ?

Az alispán ur is megtudta a készülő 
párbajt. Azt már nem tudta, hogy' az ó „be
csületes asszonya* is szerepel abban. Ki is 
mondta volna meg neki ? Az effélét a férj 
tudja meg legutoljára s akkor sem a va
lóságot.

Szép tavaszi reggel volt, kissé hűvös, ko
rongos, de ez épen jó az izgatott kedélyek
nek, legalább lehűti a szilaj vért, A bükkös 
együk tisztásán állottak fel az ellenfelek. A 
doktor nőies, szelíd arca most is mosoly'gott, 
szép szóke haja gondosan homlokára volt 
simítva, nyugodt volt. Kováts Zoli arcán 
mély fájdalom tükröződött, komoly volt, s 
halkan valamit súgott Darvasnak.

Darvas, mint legidősebb vezette a pár
bajt. Erős, érces hangon számolt tízig. A két 
lövés egyszerre dördült el.

A doktor még mindig mosoly'gott. Egy’- 
szer aztán lehunyta szelíd kék szemét, s 
mint egy' tövéből kivágott fa, végig terült a 
földön. Száján egy pár csepp vér jelent meg, 
mely' pirosra festette ajakát.

E pillanatban az alispánná kocsija állott 
meg az erdő szélién. Bárdos Ödönné ugrott 
ki belőle s villámgyorsan rohant a párbaj 
színhelyére.

Kétségbeesett zokogással vetette magát 
a haldoklóra s lázas szonvedólyly'el csókolta 
a még mindig mosoly'gó ajakat, a lehuny't 
két szemet, szőke fürtöket.

A jelonvoltak mély’ megilletödóssel ál
lották körül. Egyletien hang sem hallatszott. 
Csak a bükkös mély'ón kezdett egy’ madár 
valami szomorú danába, oly fájó panaszos 
hangon, mintha vesztett párját siratná.

Darvas félre fordulva törölte az előtörő 
könnyeket, s halkan, morogva mondá :

— Egy' becsületes asszony volt a vá
rosban és az is — — — — — — — olyan 
mint a több i...........

nyok között ez is megy, de ha abnormis idő 
próbára tenné a pénzpiacot, vagy bármi ok
nál fogva, a mi sokszor megtörténik a bete
vők megrohannák az intézetet, ugy'an mit 
tenne, ezzel a nagy inmobil követelésekkel? 
Hisz jól tudjuk, hogy a betáblázott követe
lések többnyire fedezetet nyújtók, de nem 
szabad volna ezen üzletággal, kis alaptőkéjű 
vidéki pénzintézeteknek foglalkozni, mert baj 
esetén évek telnek bele, különösen ha akar
ják a felek, mig egy ingatlanból árverés ut
ján pénzt lehet látni; már most ha egy kis 
alaptőkéjű pénzintézetet, nagyobb lekötött 
követelések mellett megszorítanak bizonv be 
adja az a derekát; és a vége az, hogv ha 
nem sietnek segítségére, vidékeket tesznek 
tönkre, a behajtás által.

Nem mondjuk mi, hogy' a vidéki pénz
intézetek tárcája csupa kitűnő váltóval van 
telve, ismerjük ezen anyagot jól. Tudjuk 
hogyha megfujnák a trombitát, hát igen furcsa 
világ lenne; de a váltónak már csak rendel
tetésénél fogva is, könnyebb a lebonyolítása, 
mert vagy' fut, vagy' fizet az adós, de nem 
igyr a jelzáiogilag biztosított.

De nézzük csak ezen intézet ügyeit 
más oldalról.

A compass szerint, ezen intézet részvé
nyeinek árfoly'ama 1600 korona, holott a 
fent kitüntetett 949493 korona vagyonból egy 
részvénybe csak 949 kor, 49 3/100 fiíiér jut, 
vagyis feltéve, hogy' az összes követelése jó, 
akkor egy-egyr részvény' belórtóke 949 kor. 
49 fillér. Mért van hát, hogy' mégis 1600 ko
ronát fizetnek egy részvényért, vagyis ca. 
650 koronával többet a belértókónél ? Hát 
azért mert 90 korona osztalékot űzet az in
tézet, és a részvény'ek árfolyamának felcsi- 
gázását vonja maga után. Holott a saját és 
hitelezőik jól felfogott érdeke, az ezek biz
tosítására szolgáló alap- és tartaléktőkék 
gyarapítása lenne. Hasonlítsuk most már össze 
a fővárosi nagy' pénzintézetek részvényeinek 
árfolyamát, mely'et a világ tőzsdéken jegyez
hetnek, azoknak belértékével és akkor ki fog 
tűnni, hogy' igazunk van.

Menjünk sorban a Compass szerint. An
gol Osztrák bank. Főtelepek. London és 
Becsben. Alaptőke 48.000,000, tartalékalapok 
9.203,352. Összesen 57.203,352 kor. Ezen osz- 
szeg megoszlik 200,00O drb 240 kor. névér
tékű részvényre; vagy'is egy részvényre esik 
286 kor. és ennek a belértóknek megfelelő- 
leg jegyeztek 1903. decz. 31-én a tőzsdén 
283 kor. árfolyamon. Osztalék az évben 14 
kor. Tehát az árfoly’am kisebb, mint a bel- 
érték.

Első magyar iparbank (1S64). Alap'öke
4.000. 000, tartalékalap 890,Ouo összesen 
4.890,200. Részvényeinek száma 13,334 drb, 
esik egy’ részvénybe 366 kor. 66 fillér, ár
foly’am a tőzsdén compass szerint 328 kor. 
tehát belórtéken alul. Osztalék 20 kor.

Magyar agrár és járadékbank. Alap és 
tartaléktőkéje ca 25 millió, ezenkívül a zálog
levelek alapjai, egyik legnagyobb pénzinté
zetünk, állami segítséggel. Belértéke megfelel 
a 450 koronás tőzsdei árfolyamának.

Magyar leszámítoló és pénzváltóbank (1863). 
Alaptőke 30.000,000. tartalékalapjai 9.419,525, 
összesen 39.419,525, esik 75,000 drb rész
vényre egyenként 525 kor., holott tőzsdei 
árfolyama akkor 459 kor. volt, tehát belérté- 
kón jóval alul. Osztalék 24 korona.

Magyar takarékpénztárak központi jelzálog
bankja. Alaptőkéje: 8.000,000, tartalékékai
845.000, összesen 8.845,000 kor., jelzálog- 
levelek kibocsátással, teljesen risiko nélküli 
üzletkörrel, 8000 drb részvénybe esik ca 1092 
korona, árfoivama összehasonlítás időszaká
ban 1075 kor. tehát belértóken aluli.

Megjegyezzük, hogy' szándékosan mel
lőzzük a kisebb pénzintézetek mérlegeit és 
csak az elsőranguakkal csináljuk az össze
hasonlítást.

(Folyt, köv.)

TSUR 0 7 I II IDnMOAOfil/  na8 * *á|asztékban meaérkeztek!!I AVfloll UJUUNoAulm fm* aii
i Kőim Ignátz üzletében, Városház-palota.
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Gömblövő verseny.
A lapunk múlt heti számában jelzett 

gömblövó verseny — most már bizonyosan 
mondhatjuk — meg lesz. Nem csak meg lesz, | 
hanem állíthatjuk, hogy olyan versenyt tát- i 
hatunk o hó 21-ón, amilyen Szabolcsvármo- 
(ryében még nem volt.

Védnököknek megnyerte a rendezőség: 
báró Feilitzsch Berthold, Gencsy Albert, Kállay 
András, Lipíhay Béla és Somogyi Gyula ura
kat s igy helyes érzékkel, kérő szavával 
azokhoz fordult, kik városunkban és megyénk
ben résztvevői minden felemolőnek, minden 
nemesnek. Annál nagyobb a kitüntetés a ren- j 
dezöségre nézve, mert az a nagy úri előzé- j 
kenység, melylyel ez az öt kiválóságunk a < 
védnökséget elfogadta, egy újabb érához való 
bizonytalan, kezdő lépéseknek szól. Kétsze
res az örömünk, hogy a verseny védnökei 
nevök súlyával a rendezőség szárnypróbál
gatását szentesítették s helyes irányt mutat
nak azoknak, kikben a sport érzéket olyan 
nehéz felébreszteni.

A versenyzők bőséges és tartalmas dí
jazásáról is gondoskodva van. Az első osz- 
táivu versenyzők részére 4, a második osz
tálynak részére 3 dij van kitűzve. Dijakat 
ajánlottak fel eddig : a védnök urak, a nyir- 
egvházi kaszinó, a nyíregyházi vadásztársu
lat, a nyirbogdányi vadásztársulat, és három 
dij kikerül a nevezési dijakból.

A nevezések is kitünően sikerültek. Ed
dig a következő urak küldték be nevezése
iket : gróf Pongrác Kálmán, Szomjas Gusztáv, 
Liptay Béla, Virányi Sándor, dr. Kauzsay 
Ödön, dr. Kállay Tamás, dr. Bodnár István, 
Liphtay Jenő, dr. Korányi Endre, dr. Járossy 
Sándor, Mikecz István, Kállay Emil, Bekény 
Gyula, itj. Szaláncy Ferenc, ifj. Okolicsányi 
Lajos, Hrabovszky Guidó, Kállay Ubul, Groák 
Ödön, dr. Mezőssy Béla, Molnár Gusztáv, Ku- 
bassy Béla, Mezőssy László, Rásó János, 
Rosenthál Ferenc, Rónay Jenő, dr. Prok 
Gyula, Jármy János, dr. Murányi László, 
Szikszay Sándor, Kovách Győző, és Bla- 
hos Manó.

ügy értesülünk, hogy a helybeli közös
ös honvédhuszárezred tiszti karából is töb
ben részt szándékoznak venni a versenyben.

A verseny feltételei a következők :
1. A versenyben csak Szabolcsmegye 

területén lakó amatőr lövök vehetnek részt.
2. A versenyre való nevezések 6 ko

rona nevezési díjjal együtt dr. Bodnár István 
úrhoz, Nyíregyházára küldendők. A neve
zésnek tartalmazni kell a versenyző nevét, 
lakhelyét és társadalmi állását. Nevezési ha
táridő folyó hó 17. este 8 óra. Tót nélkül 
való nevezések érvénytelenek.

3. A verseny ideje folyó év és hó 21. 
délután 3 óra, helye a Sóstó fürdő, Nyíregy
háza mellett.

4. A versenyben mindenki saját fegy
verét használhatja, 12-ősnó! nagyobb kaliberű 
fegyver és 12-ősnél kisebb sörét nem atkal
mazható.

A verseny osztályozó mérkőzéssel kez
dődik, melynek eredményéhez képest a ver
senyzők első es második osztályba soroztai
nak s az osztályok külön fognak a részükre 
kitűzött dijakért küzdeni.

A verseny egyéb részeire vonatkozólag 
felvilágosítást a helyeszinón s előzőleg a ren
dezőségtől lehet beszerezni.

Meghívókat a rendezőség nem küld szét, 
de minden érdeklődőt szívesen lát.

Belépő dij nem lesz.

Luxus lóvásár és verseny.
Adtunk már hirt a városunkban rendezni 

kívánt luxus lóvásárról és az ezzel kapcsola
tos lóversenyről. A múlt években tartott vá
sárok és versenyek sikerültsége, valamint a

jelenlegiek szervezése körül az intézöség által 
kifejtett lázas tevékenység arra engod követ
keztetni, hogy az ez évi minden tekintetben 
felül fogja múlni az ez előttieket is! A gazda
sági egyesület felkérése folytán a vármegye 
minden községi elöljárósága és az ország 
összes gazdasági egyesülete szívesen szolgál 
felvilágosítással. Múlt számunkban a lóvásár 
tudnivalóit hoztuk, most pedig a lóverseny 
feltételeit adjuk a következőkben:

A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egye
sület által Nyíregyházán, 1905. junius hó 4-ón 
rendezendő

lóversenyek feltételei:
Intézöség: Liptay Béla ur, Nagy Miklós 

m. kir. honvédhuszár őrnagy, Nagy A kos cs. 
és kir. huszárszázados.

Biró : Zoltán Sándor ur.
Indító : Orosz Miklós cs. és kir. kamarás.
Versenytitkár: Szikszay Sándor ur.
Mázsáló: Br. Butller Sándor cs. és kir. 

huszárszázádos.
Totalisatour vezető: Pallaghy Béla ur.
Pályaorvos: Dr. Kállay Budolf ur.
I. Gazdasági egyesület dija. Sikverseny. 

800 korona, adva az egylet által; ebből 6Ó0 
korona az elsőnek, 200 korona a másodiknak. 
Táv. kb. 2400 méter. Hároméves és idősebb 
olyan félvár lovak számára, melyek Szabolcs, 
Szatmár, Zemplén, Ung és Bereginegye terü
letén ellőttek és neveltettek, vagy amelyek 
1905, május 1. óta az ezen megyék területén 
állomásozó cs. és kir. hadsereg és m. kir. 
honvédség tisztjeinek tulajdonában vannak. 
Beiratási dij 20 kor., fuss vagy fizess. Teher : 
3 év. 65 klgr., 4 év. 72 klgr., 5 év. és id. 
74 klgr. Minden verseny nyeréséért 2 klgr. 
több, halmozva 10 klgig 4 óv. és id. nyeret
leneknek 4 klgr. engedmény.

II. Lovaregyleti dij. Sikverseny. 1000 ko
rona, molybői 600 korona adva a Magyar 
Lovaregylet által. 400 korona az Urlovasok 
Szövetkezete subventiójából; ebből 800 korona 
az elsőnek, 200 kor. a másodiknak. Táv. kb. 
1600 méter. Hároméves és id. belföldi lovak 
számára, melyek 1904. és 1905-ben 1200 ko
rona értékű versenyt nem nyertek. Beiratási 
dij 20 kor. f. v. f. Teher: 3 óv. 65 klgr., 4 
év. 72 klgr., 5 óv. és id. 74 klgr. Minden a 
folyó éviién nyert 400 kor. össznyeremóny 
után 1 klgr. több, 3 évesnél 7 klgrig. 4 év. 
és id.-nól 5 klgrig.

III. Asszonyságok dija. Gátverseny. Tiszto- 
letdij a két elsőnek, adva Szabolcsvármogye 
hölgyközönsége által. Táv. kb. 2800 méter. 
Négyéves és id. olyan felver lovak számára, 
melyek Szabolcsvármegyóbon ellettek és ne
veltettek, vagy amelyek a megye területén 
állomásozó cs. és kir. hadsereg és m. kir. 
honvédség tisztjeinek — 1905. május 1. óta 
— tulajdonában vannak. Beiratási dij: 20 kor. 
f. v. f. Teher: 4 év. 72 klgr., 5 óv. és id. 
74 klgr. Minden 600 koronás vagy ennél na
gyobb verseny nyeréséért 2 klgr. több, hal
mozva 10 klgr.-ig.

IV. Urlovasok Szövetkezetének dija. Aka- 
j dályverseny. 1100 korona, adva az Urlovasok 
{ Szövetkezete által; éltből 900 kor. az elsö- 
j nek, 200 kor. a másodiknak. Táv. kb. 3600

méter. Négyéves és id. lovak számára, me
lyek a folyó évben 1600 kor. értékű versenyt 
nőm nyertek. 2000 kor. értékű gát- vagy 
akadályverseny nyerői kizárva. Beiratási dij 
20 kor. f. v. f. Teher: 4 év. 65 klgr., 5 óv. 
72 klgr., 6 év és id. 74 klgr. Minden a folyó 
évben nyert 500 korona össznyeremóny után 
1 klgr. több, halmozva négy éveseknél 7 
klgr.-ig. 5 éves és id.-nól 5 klgrig.

V. A m. kir. Földmivelcsügyi Miniszter 
dija. Gátverseny. 1000 korona, adva a nagv- 
méltóságu magy. kir. Földmivelésügyi Minisz
ter Ur által; ebből 800 korona az elsőnek, 
200 korona a másodiknak. Táv. kb. 2400 mé
ter. Négyéves és id. lovak számára, melyek 
1400 kor. értékű versenyt nem nvortok. Be

iratási dij 20 kor. F. v. f. Teher 4 év. 65 
klgr. 5 év. 69, 6 óv. és id. 70Va klgr. Minden 
a folyó évben nyert 500 korona össznyere
móny után 1 klgr. több, 4 éveseknél 7 klgr,-ig 
5 óv. és id.-nól 5 klgr.-ig.

VI. Szabolcsvármegye l ó tenyésző izo ttmá nyál - 
na le dija. Mezőgazdák versenye. Sikverseny. 300 
korona; ebből 150 kor. az elsőnek, 75 kor. 
a másodiknak, 50 kor. a harmadiknak, 25 kor. 
a negyediknek. Futhat minden szabolcsvár- 
megyei mezőgazda lova, melynek tulajdonosa 
lovának származását hiteles adatokkal igazolni 
tudja; tolivérek kizárva. Indulás 100 méterrel 
a cél előtt, távolság egyszer a pálya körül. 
Lovagolandó teherkiegyenlitós és teher nélkül. 
Nevezés az oszlopnál.

Általános határoznianyok.
1. Nevezesi határidő 1905. évi május

25-én déli 12 óra.
2. írásbeli vagy távirati nevezések Szik

szay Sándor várni. gazd. egyesületi titkár úr
hoz (Nyíregyháza, vármegyeháza) intézondök. 
Táviratilag történt nevezések 24 óra alatt 
írásban megerősítendők.

3. Sikversenyekben kancák és heréitek 
l ’/a klgr. engedményben részesülnek.

4. Minden — nem kizárólag fólvóreknek 
kiirt — versenyben fólvér lovak 3 klgr. en
gedményben részesülnek.

5. Minden versenyben csak urlovasok 
lovagolhatnak.

6. Lovagolni csak színekben, vagy egyen
ruhában szalaggal lehet s úgy a versenyszin, 
mint egyenruha esetén a szalag színe a neve
zesse^ egyidejűleg bejelentendő.

7. A nevezésnek tartalmaznia kell: aló 
tulajdonosának nevét, a ló korát, színét, ne
mét, nevét, valamint leszármazását.

8. Egy ló sem lesz kimázsálva, mig a 
beiratási dijak kifizetve nincsenek.

9. Az összes dijak utólagos jóváhagyás 
reményében írattak ki.

Az Intézöség.

A főgimnázium május 6-iki 
hangversenyéről.

Mig benne voltam, köztük voltam, mióta 
nem vagyok diák egészen máskép, de mindig 
közvetlenül érdekelt a diák-koncert. Őszinte
ségemnek tartozom előre bocsátani, hogy az 
eddigiek közt ez volt a legsikerültebb.

1. Jókai Mór melodramatizált költemé
nyét „A holt költő szerelmét" Rónay Károly 
szavalta s zongorán Vadász Rudolf kísérte. 
A szavaló valószínűleg dísze a gimn. Besse- 
nyey-körnek, — a minden elfogultság nélkül 
előadott szavalását a kísérő ügyes játékával 
nagyban emelte. Hiba, hogy izzadott s zseb
kendőjének sok dolgot adott, de a pausákat, 
a melodrámában szokatlanul hosszú pausákat 
legalább kitöltötte; hiába! a szavaiénak meg 
kell szenvedni, de izzadni csak az önképző
körben szabad.

2. Allegro appassionata. Szlaboczki Márta 
adta elő zongorán. Öt már ismerjük a kon
certek dobogóin. Otthon is van rajtuk. Szigo
rúan kottából játszik, de technikával. Folyto
nosan halad.

3. Fantazia appassionata. Hegedülte Né- 
mothy Albert. A bátyját már megtapsolták 
Pesten a * Vigadó ‘-bán, őt is fogjuk még 
komolyabb sorok közt dicsérni. Tehetség, 
szépen játszik, de nagy dilettáns: alakit, fúr, 
farag a darabon, merészen, de ügyesen. A 
hegedűjét sem tartja szabályosan, de oly 
szenvedéllyel, olyan tűzzel játszik, hogy el
nézzük neki.

4. A kar dr. Vietórisz József zenósitett 
költeményét és Erdélyi Jánosnak „Dalünne
pen" darabját énekelte. Fráter Juliska, Gan- 
sol Irénke, Homolay Erzsiké, Klein Esztike, 
Kovács írónké, Lichtmann Erzsiké, Marsaiké

vosoktól, m int hathatós Zr tüdőbetegségeknél, légzőszervek  hu ru íos  
bajainál ugymint idült bronchitis, szam árhurut é,m^n iáb-
badozóknál influenza után ajáu lta tik , Em eli az étvágyat és a te s tsú ly t, eltávolítja  a
köhögést és a köpetet és m egszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó  ize m iatt a gyerm ekek is szeretik. A gyógy
szertárakban üvegenkint 4. — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alan ti céggel legyen ellátva.

F. HofTmann-La Roche & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz.)
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Margitka, Márkus írónké, Oláh Margitka, Szo- 
kolay írónké, Ungár Piroska és Wirtschafter 
Giziké urleányok és a főgimn. kar voltak a 
vegyes karban. Santroch pompás betanítása 
mellett gyönyörködtettek.

A programm Il-ik része az „Alt Ileidol- 
berg* 2-ik felvonása volt. Igazi diák életet 
láttunk. Bizony-bizony, ami hivatásos színé
szeink nem fogják olyan komolyan a dolgu
kat, mint a mi dilettánsaink. Annyi lámpa
lázuk sem volt, mint amennyinek kellett volna 
lenni, bár igaz, hogy legkomolyabban a ta
nárokat vették a hallgatók körül, kik olött 
bizonyára máskép is állják a sarat. Dr. Vietó- 
risz, Porubszky, Zimmermann tanárok ósLeffler 
Béla érdeme a pompás rendezés és a darab 
ü«yes kiválasztása. A korcsmárosnó Orbán 
Margitka, Katica pedig Czukor Pannika volt. 
Végig néztük volna tőlük az egész 4 felvo
nást, " olyan jól játszották. Egyébként úgy 
éreztük " magunkat, mintha szinószakadémia 
felvételi vizsgáján lettünk volna. A „férfi" 
szereplők közül kiváltak : Ilibján Géza, (Aster- 
berg gróf), Ferlicska Kálmán (Lutz komornyik), 
Schwarcz Miklós (korcsmáros), Dienes Sándor 
(inas), Bartos Mihály (herceg), Bónis Ignácz 
(dr. Hüttner), a kisebb szerepekben Újhelyi 
Tódor, Czukor József, Nyerges Ferencz, Kállay 
Rudolf, Paulay Gyula, Czukor Imre, no meg 
a súgó: Stern Jakab.

Előadás után tánc volt reggelig.
A hangverseny a budapesti orsz. torna

versenyen résztvevő ifjúság költségeinek 
hozzájárulására volt rendezve. Minden esetre 
nemes cél. ( dvözöljük a tanári kart, akik az 
ifjúságban nemcsak a nemes tulajdonságot 
fejlesztik: rajongani a művészetért; hanem 
elhintik az ifjúság közt a szeretet magvait, 
nemcsak szeretni, becsülni, hanem segíteni is 
azokat, akik anyagi tehetségüknél fogva nem 
tudnák megszerezni maguknak azt, amit a 
fiatal „ép testben ép lélek" megkövetel.

Kozák tanár ur más helyen számol be 
arról, hogy a kassza mennyi plust mutat, de 
tudom előre, hogy szerényen el fogja hall
gatni, hogy milyen fáradtsággal jár ajegyek 
elárusitása* akkor, mikor mindenki a legjobb 
helyről szeretne az előadásban gyönyörködni.

Dr. C songor G e rg e ly

HÍREK.
MegyegyüléS- Szabolcsvármegye törvény- 

hatósága folyó hé 9-ón és következő nap
ján tartotta meg tavaszi rendes közgyűlését. 
Szép érdeklődés mutatkozott a tagok részé
ről, akik csak nem megtöltötték a közgyű
lési termet. Az alispáni időszaki jelentést 
helyesléssel vették tudomásul, mely jelentés 
sok érdekes eseményről számol be. A múlt 
évi zárszámadás és a folyó évi költségvetés 
elfogadása és egy pár kisebb jelentőségű 
tárgy elintézése után a Ludovika Akadé
miában megüresedett Buttler féle alapítványi 
helyre Kállay Rudolf, Iván nevű fiát küldték 
fel. A városunkban fennálló „Korona“-szál- 
loda ismeretes bérbeadási ügyében aként 
határoztak, hogv a Salamon és Nébenmayer- 
nek a festésről szóló pótmagyarázata utó
ajánlatnak tekintendő, minek folytán uj ár
verés tartását rendelte el a közgyűlés. — 
Hevesvármegyének az országgyűléshez in
tézett és a jelenlegi többség iránti bizalom 
kifejezéséről szóló közismert feliratát lelke- 
sültséggel vették tudomásul és hasonló tar
talmú felirat készítését mondták ki. Baja vá
ros közönségének a március 15-ödiki nagy 
napnak nemzeti ünneppé való avatása tár
gyában kelt átiratát elfogadták és e tárgyban 
felírnak a képviselőházhoz. A nyugdíjazás 
folytán megüresedett tiszai járási főszolgabí
rói állásra Mezössy Lászlót választották meg. 
Megyei aljegyző pedig Szunyogh Ferenc lőtt. 
A nagykállói szolgabirói járás ketté ossztása 
tárgyában hosszas vitatkozás után úgy dön- 
dött a gyűlés, hogy az uj szolgabirói szék

hely Nyiracsádon lesz. A cigány ügy rende
zésével is foglalkozott a gyűlés és szabály
rendeleti utón akarja meggátolni a cigányok 
túlkapásait. A tűrhetetlen állapotnak a ren
dezése elodázhatatlanul szükséges, mert a 
lakosság tömérdek károkat szenved a cigá
nyoktól, a hatóságok pedig nem tudtak jog
alap hiányában a kívánatos szigorral velük 
szemben eljárni. Nyíregyháza város tisztvise
lőinek fizetés javításáról szóló képviselőtes
tületi határozatot a gyűlés jóváhagyta. — A 
Nyíregyháza—Sóstó—dombrádi vasút végre
hajtó bizottságának kérelmére elhatározta, 
hogy mig a részvénytársaság meg nem ala
kul, addig engedményesül a törvényhatóság 
és az érdekelt községek mondatnak ki. —
A tárgysorozat 184 pontot foglalt magában, 
és a többi tárgy csak kisebb jelentőségű volt,
A gyűlés első napján a „Koronádban közös 
ebéd tartatott.

Eljegyzés. Gerő Gyula Nyíregyházáról, 
eljegyezte Weinberger Ida kisasszonyt Deb- 
reczenböi.

Táncmulatság. A vasutasok által, a Sóstón \ 
rendezendő táncmulatság iránt, szokatlanul 
nagy érdeklődés mutatkozik, a város és a vidék 
közönségénél. A közeli állomások tisztviselői 
is nagyban készülnek a nyíregyházi vasutasok 
fényesnek ígérkező mulatságán résztvenni, és 
a környék intelligenciája között mozgalmat in
dítottak a mulatság érdekében. A vigalmi bi
zottság fáradtságot nem ismerő munkásságot 
fejt ki minden irányban. Szóval olyan ügyes 
kezekbe van letéve a rendezésnek a veze
tése, amely már előre biztosítja a sikert. Bő
vebb felvilágosítással a következő meghívó 
szolgál: Meghívó. A magyar királyi állam
vasutak Nyíregyháza állomásának összes al 
kalmazottjai, kassai Polinszky Ágoston ur, 
ellenőr, állomásfőnök és kassai Polinszky 
Ágostonná úrnő védnöksége alatt, 1905. évi 
junius hó 3-án, szombaton, a Sóstón zártkörű 
táncmulatságot rendeznek. Belépő dij : sze
mélyenként 2 korona, családnak (két nő, egy 
férfi) 4 korona. Tánc kezdete este 7 órakor, 
11 órakor szünóra. A mulatsághoz érkező 
vendégeket külön vonat viszi ki a Sóstóra, 
mely vonat délután 3 óra 30 perckor indul 
Nyíregyháza állomásról, s a Sóstóról éjfél 
után tér vissza. A belépő jegyek a külön 
vonaton kívánatra előmutatandók. Jegyek 
előre válthatók: Blumberg József, Eisler Ká
roly és Kohn Ignác urak üzleteiben és a bi
zottsági pénztárosoknál. Vigalmi bizottság : 
Partos Jenő, elnök. Magyar Dezső, alelnük. 
Kertész Frigyes, Páll Károly, pénztárosok. 
Lakatos Gyula, Szuchy János, ellenőrök. Barla 

I Sándor, gazda. Kovács Antal, titkár. Sarkadi 
Adolf dr. IIolTmann Emil, dr. Lakatos Imre, 
Zachár András, Félegvházy Lajos, Dudás Fe
renc, Fogarasi József, Lengyel Kázmér, Szom- 
bathy Géza, Tóth Sándor, Szűcs Ferenc, 
vigalmi bizottsági tagok. Rendező bizottság : 
Bohus Gusztáv, Boldizsár István, Dietz Kál
mán, Duchnovszky Antal, Egri János, Fekete 

i István, Károlyi Lajos, Kirschner János, Küsec 
Dragutin, Kócz László, Kovács Ferenc, Lajos 
Emil, Márk Sándor, Petneházy Ferenc, Pén
zes Mihály, Rácz Jenő, Szánthó László, Szi
lágyi Gábor, ifj. Szuchy János, Ujlaky Géza, 
Vattamann Gusztáv, Völgyi Miksa, Zádory 
István, Zádory Béla.

Tanulmányút. Többször mutattunk már 
rá a gyümölcs termelés fontosságára. Han
goztattuk, hogy a fajgyümölcs termelése és 
a társulás utján való értékasitóse rendkívül 
kifizeti magát. Szükséges azonban azt ismerni 
hogy melyek azok a fajok, amolyek a szál
lítást kibírják és melyeket keres a külföld. 
Kecskemét város világszerte híres barackter
meléséről. Százezrek folynak ott be a terme
lők zsebébe, úgyszólván művelési költség- 
levonása nélkül és tiszta haszonként. Az ké
pezi az ott tapasztalható jó gyümölcsáraknak 
az alapfeltételeit, hogy a fákat okszerű ke
zelésben részesítik és csakis a keresett fajo

kat termelik. A gazdálkodók helyzete, a 
közterhek magasvolta miatt válságos. Szük
séges uj jövedelmi források után nézni, ha 
boldogulni akarnak. Ez indította a „Szabolcs- 
vármegyei Gazdasági Egyesület*-et arra, 
hogy egy nagyobb, csoportot hozzon össze 
a kecskeméti barack- és más gyümölcster
melés tanulmányozására. A kirándulás úgy 
van tervezve, hogy az gyümölcsvásárral es
sen össze, hogy a küldési módok és árusí
tási szokások is tanulmányozhatók legyenek. 
A kirándulás junius közepére van tervezve, 
azonban a jegyek és az elszállásolás biztosí
tása végett kívánatos, hogy a résztvenni 
szándékozók folyó hó ló ig, legfeljebb 20-ig 
jelentkezzenek, illetve a tunulmányuton részt
venni való szándékukat addig a gazdasági 
egvesület titkárának hozzák tudomására, ki 
közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál.

Halálozás. Vettük a következő gyász
jelentést : Alólirottak fájdalomtól megtört szív
vel tudatják, hogy felejthetetlen jó fia, testvér- 
bátyjuk és unokaöcscsük Dr. Szőllösy Sándor 
f. hó 10 én reggel 5 órakor, életének 30-ik 
évében, rövid szenvedés után az Úrban csen
desen elhunyt. A megboldogult földi marad
ványait f. hó 11-én d. u. 4 órakor fogjuk az 
ev. ref. vallás szertartása szerint az Orosi-ut- 
cza 5. sz. gyászházból a vasúti sirkertben 
lévő családi sírboltban örök nyugalomra he
lyezni. Nyíregyháza, 1905. május 10-én. Béke 
lengjen hamvai felett! Özv. Szőllösy Pálné 
édesanyja. Rózsa, Anna, Pál, testvérei. Szo- 
kolay Árpádné nagynénje. Dr. Róczey Sándor 
nagybátyja.

Köszönet nyilvánítás. Guttmann Sámuel 
ur a nyíregyházi rendőri önsegélyző egylet 
pénzalapja javára 240 koronát volt szives 
adományozni. Fogadja ezen nagybecsű támo
gatásáért az egylet nevében ezennel kifeje
zett köszönetemet. Nyíregyháza, 1905. május
12. Kertész Bertalan, egyleti igazgató.

A haldokló utolsó kívánsága. Általános 
feltűnést keltett az a gyászmenet, mely va
sárnap délután kisért, egy fiatal asszony te
temét a halottak birodalmában reá várakozó 
sírba. Nem a disz, a pompa, melyet öt sirató 
hozzátartozói kifejtettek volna vógtis 
adása körül, nem is az, hogy csupa 
tenyerű, de azért érző szivü emberek halad
tak a gyászkocsi nyomában, hanem, hogy 
Bartók református lelkészt láttuk szerepelni 
egy római katholikus vallásban született és e 
vailás törvényei szerint ólt asszony temetésén. 
Ez az ami feltűnést, kínos feltűnést keltett. 
Nem óhajtunk a dologgal bővebben foglal
kozni, nem füzünk hozzá kommentárt, csak 
a száraz valót és annak előzményeit adjuk e 
néhány sorban: Aitman helybeli iparos, ki
nek — a klérus szemében nemcsak más fe- 
lekezetbelisége, hanem, hogy a helyi szocia
listáknak egyik agilis tagja — nagy bűne — 
róni. kath. leányt vett feleségül, kivel a pol
gári törvények rendje és módja szerint meg
esküdött; a házasság boldogságára azonban 
nem kérte ki a pap áldását is ; azért boldo
gan éltek, mig pár héttel ezelőtt az asszony 
megbetegedett s többé fel sem kelt. 1 toh-ó 
óráiban lelkét a szeretctct hirdető és tanító 
Jézus és Isten kegyelmébe óhajtván ajánlani, 
még egyszer meg akart gyónni, hogy meg
tisztulva menjen oda, honnan nincs többe 
visszatérés. Hozzátartozói respektálva a hal
dokló asszony végkivánságát a róni. kath- 
plébániára siettek, hogy Isten — önzetlen es 
szeretetett hünbocsánatot hirdető — szolgáját 
hívják, tegyen eleget a haldokló végsóhaja- 
nak, oldja fel bűnei alól, adja neki a lelki 
tisztaság érzetét, a hit malasztjának üdvet 
utravalóul. Mi úgy tudjuk, hogy a haldokló 
kívánsága szent, a kívánságának eleget tenni 
— emberi kötelesség. De a róni. kath. plébá
niának más a véleménye, mert daczára a több
szöri kérésnek, annak teljesitósót kereken es 
indokolás nélkül megtagadta, sőt még teme
tési szertartást sem akartak neki nyújtani, de

ztessóg 
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m0rt hozzátartozói nőm akarták minden egy
házi végtisztesség nóküi búcsút venni az el
hunyttói, Bartók .református" lelkészt kérték, 
adná meg a vógtisztességet a „róm. kath.“ 
halottnak, mely kérést ö készséggel teljesí
tett. Nem tudjuk mi lehetett oka a róm. katli. 
plébánia eme eljárásának, mindenesetre szí
vesen venoők, ha ez iránt az illetékesek vé
leményét hallanánk.

Á főgymnasium szárnyépületének kiépí
tése ügyében ma egy hete döntött a bizott
ság Király Sándor és fia 99,098 kor. G7 fillé
res ajánlata olcsóbbnak bizonyult a Szuchy 
József és Kovács 108,554 kor. 09 filléres 
ajánlatánál, s igy Király Sándor és fia bíza
tott meg az építéssel. Az építés ellenőrzését 
Pavlovits Károly mérnökre bízták. Az elő
munkálatok már most folyamatba tétettek, és 
rövidesen megkezdik az építést.

Választás. A kereskedői alkalmazottak 
betegsegélyzö pénztárához orvosul dr. Sprin- 
wor Géza választatott meg.

Meghívó. A siketnémák debreczeni inté
zetének 2 tanára és 6 növendéke folyó hó
14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a város
háza nagytermében elméleti és gyakorlati 
előadást tart. Az előadás folyamán Gácsér 
József vezető-tanár felolvas a sikotnómákról 
és tanitásmódjukról, Scholtz Lajos tanár pedig 
bemutatja a beszólni tanuló siketnémákkal az 
eddigi eredményt. Az előadáson minden érdek
lődő emberbarátot szívesen lát a rendezőség.

Színház. Makó Lajos debreczeni szín
igazgató társulatával e hó 11-ére közbe jött 
akadálvok miatt nem jöhetett el. Ma azonban 
a János vitézzel kezdi meg előadásainak 
sorozatát. A János vitéz bórletszünetben megy. 
Holnap délután fél helyárakkal az Ingyen- 
élők, este pedig ismét bérletszünetben a 
János vitéz kerül előadásra. Kukoricza Jancsit 
Felhő Rózsi, lluskát Krémemé Lili adja. A 
többi szerep is kitűnő kezekbe van letéve. 
Jegyek előre válthatók Jakobovits Fanny k. a. 
dohánytözsdéjóben, ahol bérletek is elfogad
tatnak még. Megjegyezzük, hogy az előadások 
sorozata 30 előadásra van tervezve, és katona 
bandát hoz magával az igazgató.

Az állomásfönök figyelmébe. Felkórettünk 
az alábbi sorok leadására: Tekintetes Szer
kesztőség ! A napokban Szerencsre utaztam.
A délutáni vonattal jöttem Vásáros-Namény 
felöl Nyíregyházára, ahova 51/* óra tájban 
érkeztem meg. A május elsei változások kö
vetkeztében nem tudtam a vonat tova indu
lásának idejét, sőt az állomáson levő nem 
hivatalos személyektől is ellentétes felvilágo
sítást nyertem. Dolgom lett volna a vasúti 
utón, de nem mertem eltávozni, a lekéséstöl 
való félelmem miatt. Az indulásnál meggyő
ződtem azonban arról, hogy taligára ülve, 
bőven lett volna időm a városba is bemenni. 
Ebből az esetből kifolyólag arra a gondo
latra jöttem, hogy a közönségnek nagy 
könnyebbségére volna, ha az állomáson egy 
táblát függesztotne ki a főnök ur és arra a 
vonatok érkezési és indulási idejét kiíratná, 
amiként azt más állomásokon tényleg meg- j 
valósítva láttam. A személyzetre is előnyös ! 
volna a kérelem teljesítése, mivel sok zak
latástól menekülne meg. Különben is olyan 
a kérés, amelynek tárgya az uj állomáson 
is szükséges lesz. Kérem az illetékesek szi
ves figyelmét ezen hiányra felhívni. < (fehértó, 
19U5. május 6-án. Tisztelettel M. J. — A ma
gunk részéről is szükségesnek tartjuk a ked
vező elintézést, mivel a mai számunkban kö
zölt menotrend szerint Nyíregyházára naponta 
rendes személyvonat 20 érkezik és ugyanannyi 
indul. A teher- és különvonatoknak ezenfelül 
való érkezése szintén nehezíti az eligazodást.

A nyíregyházi „Poel-Cedek" izr. segélyző 
egylet jótékony céljaira Leveleki Májer ur 
20 koronát, Hajdú Gyula ur Balkányból 10 
koronát adományoztak ; fogadják szives támo
gatásukért a választmány őszinte köszönetét.

Rokkant munkások ellátása. A munkások 
elégedetlenségének egyik fóoka abban rejlik,

1905. május 13.___ ______ _ _______ \
hogy meglehetős sötét jövő mered eléjük, 
mert munkaképtelenségük esetén teljesen 
magukra vannak hagyatva. — Most aztán 
Schlichter Lajos, a győri Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöko nemes és követendő 
példáját nyújtja annak, hogy melyek a mun
kaadó kötelességei munkásaival szemben. — 
Schlichter most vasárnap meghívta munkásait, 
akikhez lelkes, szeretetteljes beszédet inté
zett, kijelentvén, hogy azoknak a munkások
nak, akik nála dolgoznak, a bekövotkozondö 
munkaképtelenség idejére havi tizenhat ko
rona munkadijat biztosit. Kétségkívül köve
tésre méltó példának tartjuk ezt az esetet, 
ámbár nem hallgathatjuk el, hogy a szóban 
forgó nagy szociális kérdést korántsem tart
juk a inunkáadók önkényes elhatározásával 
megoldottnak. Ii tekintetben intézményes biz
tosítékok szükségesek, mert itt nem humá
nus cselekedet gyakorlásáról, hanom mély
reható gazdasági kérdésről van szó.

Uj könyv. Ismertettük már lapunkban 
Mándoky Lajos könyvét. A mü, gazdag tarta
lommal most jelent meg a könyvpiacon. Már 
a kiiizet is gyönyörű és lvner budapesti mü- 
intózetéből került ki. A könyvnyomdái rósz 
az „Árpád" budapesti nyomdában készült. 
Meglehet rendelni Eisler G. budapesti bizo
mányosnál, vagy [>edig a szerzőnél 2 kor.-ért.
(A szerző lakása: Budapest, VI. Gyár-u. 5.
II. em. 40.)

Majális. A polgári leányiskola növendé
kei tegnap délután igen sikerült majálist tar
tottak az Erzsébet ligetben. A föórdein az 
igazgatónőé, akinek figyelme arra is kiterjed, 
hogy az ifjúsági kirándulások nemesen szóra
koztatók, es a növendékek testi és szellemi 
fejlettségéhez illők legyenek.

Tornaverseny. Az országos tornaverse- 
nyen a nyíregyházái ág. hitv. evang. főisko
lának 34 növendéke vesz részt. A kultusz- 
ministeriumban most fejezték be a két hót 
múlva rendezendő orsz. iljusági tornaverseny 
előkészületeit. A fővárosi iskolákat nem szá
mítva, a vidékről 102 intézet 3437 tanulóval 
vesz részt a versenyekben. 69 gimnázium, 16 
föreál, 11 tanítóképző, 4 felsó kereskedelmi és 
2 polgári iskola jelentkezett a vidékről.

Kedvezmény a katonai fegyvergyakorlatok- 
nál. A m. kir. honvédelmi minister megengedte, 
hogy a f. évi őszi fegyvergyakorlatokra köte
lezett egyének (mezőgazdasággal foglalkozók 
stb.) tavaszszal tehessenek fegyvergyakorla
tot. Akik t. hó 25-től óhajtják a gyakorlatot 
teljesíteni, kérvényeiket mielőbb nyújtsák be 
a v, iktató-hivatalija.

Selyemtenyésztök figyelmébe. Tisztelettel 
értesítjük a selyemtenyésztés barátait, hogy I 
a selyemhernyók kiosztását a Kossuth-utcza 
15 számú (Majoros-féle) házban már holnap, 
azaz vasárnap megkezdjük. Selyemhernyót 
bárkinek ingyen adunk. Mindazokat, akik 
selyemhernyót vállalnak a tenyésztésre, a 
tenyésztés egész ideje alatt gyakrabban meg
látogatjuk, es a szükséges tudnivalókra szó
val és tettel is kioktatjuk — ugyancsak tel
jesen ingyen. A Nyíregyházi m. kir. selyem
tenyésztési főfelügyelőség.

Nyilvános nyugtázás. Dr. Bodnár István 
ur a nyíregyházi rendőri önsegélyző egylet 
pénzalapja javára 10 koronát volt szives adó- ! 
mányozni. Fogadja ezen nagybecsű támoga- I 
tásáért az egylet nevében ezennel kifejezett 
köszönetemet. Nyíregyháza, 1905. május 10. 
Kertész Bertalan egvi. igazgató.

Tűz. Tegnapelőtt délután Lövi Lipót 
konyhájában a tűzhelyen melegített olaj fel
dőlt, és nagy lánggal kezdett égni. Ugyan
aznap 2 kéménytüzet is jelzett a toronyör. j 
A tűzoltók kilogástalanul végezték köteles
ségüket.

Megszűrt ember. Minya Mihály leveleki 
lakos a jegyző választás alkalmával ellen
szegült a hatósági intézkedéseknek, minek 
folytán a csendőr mellen szúrta. Súlyos sérü
léssel szállították be a kórházba.

S Z A B O L C S "
A kendertermelés fellendítése ügyében 

indított mozgalom egyre nagyobb arányokat 
ölt. Szombaton Májorszky Béla elnöklete 
alatt bizottsági ülés volt, amikor a tagok je 
lentették, hogy úgy a város, mint a környék 
lakossága örömmel megy bele a felkarolásba. 
Nem idegenkednek a részvénytársaság ala
kításától sem. Belátták gazdáink, hogy egy
féle terménynek a kizárólagos termesztése 
nem helyes, mivel a csapásos esztendő, az 
áresés és más efóle tönkre teheti a gazdákat. 
Ha többféle terménye van a gazdának, az 
egyiknél szenvedett károsodást, a másiknál 
elért jövedelem kiegyenlítheti. A kalászos 
növények mellett, tehát még az esetben is 
célirányos volna a kendertermelés, ha annak 
tisztahaszna nem emelkodno felül a búza és 
gabona utáni jövedelmen. A kender azonban 
többszörösen felülmúlja jövedelmezőség te
kintetében a kalászosokat és erről a gazdák 
saját tapasztalataikból győződtek meg. — A 
végrehajtó-bizottság támaszkodva a kedvező 
fogadtatásra, kimondta, hogy a gyüjtőiveket 
kibocsátja.

Szerencsétlenség, Umrádi Mihály kótaji 
lakos szecskavágás közbe megbotlott, minők 
folytán a gép balkarját összezúzta.

„Hazai Hirdetési Részvénytársaság" cím
alatt egy tőkeerős, a modern reklámkövetel
ményeknek minden tekintetben megfelelő 
hirdetési vállalat létesült Budapesten, mely 
céljául tűzte ki a hirdető közönségnek a rek
lám terén szakképzett tanácsadója lenni és 
őt a külföldön e téren felhasznált vívmányok
kal megismertetni. A pontos és lelkiismere
tes munka, mely ez uj vállalat működését 
jellemzi, csakhamar a „Hazai Hirdetési Rész
vénytársaság" köré gyűjti hazai és külföldi 
hirdető közönségünket. Az uj vállalat irodája 
Budapesten IX,, Üllői-ut 41. szám alatt léte
zik, a hol mindenkinek díjmentesen szolgál
nak részletes felvilágosítással.

Margit crém. Kevés hölgy van az or
szágban, ki a Földes Kelemen gyógyszerész 
ezen kiváló arckenőcsót ne ismerné. Ugyanis 
az összes szépitő-szerek között a Földes-féle 
Margit-crém örvend a legnagyobb kelendő
ségnek. mert teljesen ártalmatlan, a bőr min
dennemű tisztátlanságát. szeplőt, pattanást, 
mittesert stb. néhány nap alatt oltávolitja és 
az arcot üdévé, fiatallá varázsolja. Nemcsak 
az arcbőrt, hanem a nyak, váll és kéz fehé
rítésére és szópitósóro is használják. Nagy 
tégely 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítő
nél Földes gyógyszerésznél Aradon és min
den gyógyszertárban. — Utánzásoktól óva
kodjunk.

Nyilttér.*)

Dr. FURM ANN LAJOS
ügyvédi irodáját 

Iskola-uteza 27. sz. 
= alá helyezte át. =
Önkéntes árverés.

Kossuth-Lajos-utca 35. sz. a levő Vajda 
József és neje tulajdonát képező, még 6 évig 
adómentes lakház, egy kisebb udvari épülettel, 
mellékhelyiséggel, a Körte-utcára nyíló kerttel 
együtt, ff. é . m á ju s  25. n a p já n , d. u. 
3 ó r a k o r  a helyszínén el fog adatni. —  A 
vételár legkisebb összege 10000 koronában 
állapittatik meg. Bánatpénzül 1000 korona lesz 
leteendő. Árverési feltételek alantirt ügyvéd
nél megtekinthetők.

Dr. Zinner Samu.
*) E rovat ala tt közlőitekért nem vállal felelősséget 

j a Szerkesztőség.

! KOVÁCSI JENŐ Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám.

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.

ítánrosabb bevásáriá:
!
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Szabolcsvármegye vasúti hálózatának
E N E T R E N D J E .  —

Érvényes: 1905. május 1-től. — (Az összeállítást a magyar királyi államvasutak igazgatósága Ad. 120953. szám alatt felülvizsgálta.)

1. Nyíregyházáról Debreczen félé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 6-50,10-24,2-36, 
07’ 13,*0b-54 ; Császárszállásról (6*58),!,(2*44), 
(7-21),(*09-05) Ijfehértó 7-12,10-44,2-53,07-33, 
*09-21 ; Debrecenbe érk. 8-04,11-31,3-50,08-19, 
*010-26; Szatmár-Németibe érk.X,“2-02,07-07, 
012‘38,X> Budapest k.-pu.-ra érk. “1*50,06-40, 
“09-35,X,05-45.

2. Nyíregyházáról Szerencs felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6-59,9*31,*3 44,5-49,09-05 
Királytelek *7-16,9-45,*4-01,06-02,09-23, Görög
szállás *7-29,9-55,*4-14,06-11,09-36 ; (Tisza-Pol- 
gár 1. 5 és 11 sz. a.) Virányos (*7-36),(10-01 ),(*4 ó 
21)!,!, Vaskapu (*7*41),(10 07),(*4*2G)!,!,; Raka- 
maz *7 49,10'14,*4-34,06-25,09-55 ; Szerencsre 
érk.*8-35,10-52,*5-20,06-59,010-43, Kassára" 12 ó 
25,3-30,09-19,X ,05-02; Budapest k-.pu.-ra ó. 
“1-30,07-00,“010-00,X ,6-35.

3. Nyíregyházáról Csap felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul 6-55,11-35,07-37; Sóstó 
7-07,11-46,07-48 ; Sóstószőlötelep (7* 11 ),(11 *50), 
(07‘53) ; Kemecse 7-27,12-02,08"06 ; Nyir-Bog- 
dány 7-37,12-11,08-15; Keék (7-40),(12-14),(08- 
19); Demecser 7-53,12-22,08-29; Pátroha8"07, 
12-34,08-41; Kisvárda 8-31,12*52,08-59; Fó- 
nyes-Litke 8-45,1-04,09-12; Komoró 8-52,!, 
(09-19), Thuzsér 9-04,1-18,09-31; Bezdéd 9-12, 
1-25,09-38 Csapra érk. 9-30,1-42,09-56; Mun- 
ká

vásártér 7-28,06-11, Oros 7-46,06"25, Napkor
8-04,06-40, Apagy 8-30,07-04, Levelek—Magv
8- 46,07-18, Ófehértó 9-03,07-31, Majláthtelep
9- 14,07-41, Nyit-Bakta 9-29,07-54, Nyirvaja 
10*01,08*23, Nyirmada 10-22,08-41, Vásárosna- 
ményra érk. 10"52,09-27.

7. Debreczenböl Nyíregyháza félé i. vonatok : 
Budapest k.-pu.-ról indul “09*15, X .“7*25,9-00 
“2‘35, Szatmár-Németiröl indul X ,03-45,8-53, 
“2-35,2-50, Debreczenböl ind. *05-22,8-13,12-19,
4-36,07-17, Ujfehórtó *6-25,9-04,H l ,5-23,08-20, 
Császárszállás (*6-39),(9-15),( 1 -22),(5-34)1, Nyír
egyházára é. *6-49,9-24,1*31,5-42,08*39, (1.1-6 t.)

8. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok : 
Budapest k.-pu-ről indul 09*40,011 ■ 10,“7-40,
8-35,“2-15, Kassáról 01 P55, X ,*8-40,12-26, X , 
Szerencsről indul 05-10,8-51,*12*00,5-45,*07-07, 
Rakamaz 05-55,9-35,* 12 48,06-25,*07 55, Vas
kapu!,!,!* 12-55)(06-30), (08-02), Virányos!,!, (* 1 -01)

1*10,.9-(06*35),(*0808), Görögszállás 6- 
06-42,*08-17, (1. 5-t. is.) Királytolek 6-22,10-04, 
*1-22,06-51,*08-29, Nyíregyházára érk. 6-35, 
10-16,*1-39,07 03,*08-46. (í. 1—6 t.)

!). Csapról Nyíregyháza felé ind. vonatok: 
Ungvárról indul 04-41,12-48,4-42, Máramaros- 
szigotről X. 1005,“12-12, Munkácsról 04*13, 
‘2-20,4-13, Csapról 6-06,3-29,06" 13, Bezdéd

,06-40, Ko- 
6-51,4-08, 

itroha 7"29. 
•42, Keék 

8-01,5-01,
8-48,08-30,Nyir-Bálor 9-85,C9'09, M á t é s z a l k á r a ° n ' • £ ■' i ' gV.„ 
érkezik 10*S8Ü10*(I1. jtep.

;>. Nyíregyházáról 1 tsza-Polgár fele md. v .: j
Nyiregyházárói indul 7-20,9‘31,5"55, Királyié- \ 10. Mátészalkáról Nyíregyháza f. ind. v ,:
lekről 7-43,9-45,06-16, Görögszállás 8-11,*10-05, i Mátészalkáról indul 03-36,2-00, Nyír-Bátor <U 
06 
06
Földház
07-27, Tisza-Lök 9-15,X>6< "47, (1. 13,14. t.) Rá-I i í .  TiszaPolgárról Nyíregyháza f. ind. v,: 
zom 9-27,07-56, Tisza-Dada 9-55,08-20 Tisza-Dob Ohát-Pusztakócsról indul 8-03,08-02, (1.17, és 
10-10,08-32, Tikos 10-32,08-52, Tisza-Polgárra | g t.) Tisza-Polgárról indul 03-15,1-59, Tikos 
érk. 10-50, 09-08. (1. 17,18. t.) 03-32,2 18, Tisza-Dob 03-52,2-44, Tisza-Dada

(j. Nyíregyházáról Vásárosnamény f. ind. v .: 04"12,3-05, Rázom 04-28,3-23, Tisza-Lök 04*51, 
Nyíregyházáról indul 7" 15,06-00, Nyíregyháza I (uj ind.*) *9-08,3-35, (1. 13,14 t.) Hajnalos 05-04,

kröl 7-43,9-45,06-16, Görögszállás 8-11,*10-05, -YiareszaiKaroi inam u,rao,-uu, ;\yir-naior "4‘ 
>•46, (1. a. 2. és 8 sz. a.) Bashalom 8*23,*10-13, ] 38,3*26, Mária-Pécs 04 59,3-54, Kálié-Semjón i 
5-57, Tisza-Eszlár 8-32,* 10-19,07-05, Kisfás- 05-23,4-23, Nagy-Kálló 05-45,4-55, Nyiregy-1 
Sldház 8-43 *10-27,07-15, Hajnalos 8-56,*10-36, |iiázára érkezik 6* 15,5*27 (1. 1—6 tót.)

*9-16,3-47, Kisfás-Földházról 05-18,*9-25,4-00 
Tisza-Eszlár 05-30,*9-32,4-l 1, Bashalom 05-42' 
*9-38,4-20, Görögszállás 6-17,*9-55,4*42, (l. 2,8
t.) Királytolek 6-33,1004,4-59, Nyíregyházára 
érk. 0-54,10-16,5-22. (I- 1 -0  tót.

12. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. v.\ 
Vásárosnamónyról indul 03-21,1-35 Nyirmada
03-51,2-10, Nyirvaja 04-18,2-40, Nyirbakta 
04‘37,3 01, Majláth-telep 04-51,3-17, Ófehértó
05-02,3-32, Levelek—Magy 05-14,345, Apagy 
05-35,4-08, Napkor 05-50,4-25, Oros 6-05,4-44, 
Nyíregyháza vásártér 0-20,5-01, Nyíregyházára 
érk. 6-30,5-12 (1. 1 -6 . t.)

13. Debreczenböl Tisza-Lök felé i. vonatok : 
Debrecenből ind. *05-35,*8-09,*12-14,4-41, Büd- 
szontmihály *7-53,04-03,*2-32,07-14, Egyház- 
erdő (*8-00),(04-10),(*2-39),(07-21) Tisza-Lökre 
érkezik *8-10,04-20,*2*49,07-32. (1. 5 és 11-et)

14. Tisza-Lökröl Debreczen félé induló v. 
Nyíregyházáról indul X ,9*31 ,X,5\55, (I. 5. t.) 
Tisza-Lökröl ind, 04-46,* 12*59,*3-52,07‘52 E"y- 
házordő (4-56),(*l-09),(*4-02)f(8-02), Büdszentmi- 
hály 5-05,*!-17,*4-10,08-09 X* Debreczenbe 
érkezik 7-40,*3-35,*06'28.

lő. Debreczenböl Nyirábrány f. ind. vonatok: 
Budapest k.-pu-ról indul “7-25,9-00, “2-35, “09-15, 
074)5, X , Debreczenböl ind. * 12-11,4-00,“0G-5ö'
08- 24,02-50,05-10, Nyirábrány (“12-42)4-53, 
(“725),09-29,03*34,05*56, Nagykárolyba érk, 
“ 1 -24,06-02, “08-06,011 • 18,04-41,7-19.

lfí. Nyirábrányból Debreczen f. induló v.: 
Nagykárolyból indul 08-17,0456,“7-25,9-49, 
“3-13,4-06, Nyirábrány 09"30,6’27,(“8T4)10-56, 
(“3*58),5-43, Debreczenbe érkezik 01011,7-26 
“8-46,11-37,“4-31,06-43.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusztakócsra i.v. 
Nyíregyházáról indul XJ-20, (I. 5.) Tíszapol- 
gárról indul 03.24,11-45, Folyásról 03-42,12 03, 
Ohát-Pusztakócsra érkezik 05-01, H 9. Dob- 
reczenbe érkezik 7-54,5-35, Füzesabonyba é.
10-24,4 09.

18. Ohát-Pusztakócsról Tisza-Polgár felé i. v. 
Debreczenböl indul 04-36,4 56, Füzesabonyból 
indul X.3'-!2, Ohát-Pusztakócsról 8-05,08-02, 
Folyásról 9-34,09-21, Tisza-Polgárra érkozik
9- 51, 09-38. (1. 11.)

Jelmagyarázat:
lakozás nincs;

gyorsvonat, * =  motoros kocsi, a többi személyvonat. 0, az éjjeli órákat jelzi; ( ) =  feltételes megállás; X : 
: a vonat megállás nélkül áthalad. Az idő, — órák és percekben, — közép-európai számítás szerint van kitü

X =  csat
kitüntetve.

H I R D E T É S E K .

8

9
©

Tavaszi
idényj  re

érkezett
ú j d o n s á g o k :
Női p a le tő  clot béléssel 14 

koronától feljebb.
Női pafetó  selyem béléssel 18 

koronától feljebb.
N ői h a v e lo k  szürke, sötétkék 

színben 20 koronától feljebb. 
Női C a c l io s t r o  fekete posz

tóból 24 koronától feljebb. 
Női u l s t e r  Himalája kelmé
ből, selyem béléssel 30 koroná

tól feljebb.
Női r ö v id  d iv a t  k a b á t  an
gol szövetből 12 kor.-tól feljebb. 
F e k e te  p o s z tó  g a l l é r  di
vatos fanon 10 kor.-tól feljebb. 
Női a n g o l  g a l lé r  remek 

kelméből 12 kor.-tól feljebb.

Divatos és jutányos

C O W F E C T I Ú .
Női és leány felöltök, kalapok beszerzé- 

=  sere ajánljuk ~~

RÓZSA LAJOS
UTÓDA —

e l i s m e r t  le g n a g y o b b  női d i v a t á r u h á z á t

N y í r e g y h á z a ,  Pazonyi-utca.
Plissé és Gouwré intézet. Külön kalap Szalon,
í i c  G yá szk a la p o k b ó l állandó ra k tá r . 'VG

Tavaszi
idényre

érkezett
u j d o n s á g o k :
L e á n y  p a le tő  angol kőimé

ből 7 koronától feljebb.
L e á n y  p a le tő  jó posztóból 

bélelt 10 koronától feljebb.
D iv a to s  le á n y  k á m s á s  

g a l l é r  4 koronától feljebb.
Női d iv a to s  d ís z íte tt  k a 

la p  5 koronától feljebb.
L e á n y  d iv a to s  d ís z íte tt

k a la p  3 koronától följebb.
Női n a p e r n y ő k  4 koroná

tól feljebb.
Míg a készlet tart, selyem batiszt 

és szövet blousok mesés olcsó 
árban lesznek eladva.
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VÁROSI LAKÓ- és
BÉRHÁZAK

KÖZSÉGHÁZA.

Gazdasági----------
épületek.

T E M P L O M
I S K O L A

S Z Á L L O D A
S tb .

F öldm érés
P arcellázás.

É pülettervek  
—————— K öltségvetés

P av lov its K ároly
** építész mérnöknél **
NYÍREGYHÁZA, Isk o la-u tca  5.

Praktikus beosztás; művészi homlokza
tok történeti és modern stylusban.

Szakszerű épitésvezetés. 
Olcsó építkezés. =

II II
f •

T A V A S Z I  I D É N Y !

m

Legújabb tavaszi angol-costiim és divatszövetek, 
angol blous különlegességek, Blous és ruhaselymek,
legjobb mosó delinek ruhákra, blousokra és pon
gyolákra, rendkívül dús választékban már me 
érkeztek.

UNGÁR LIPÓT
női divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

#

cr.

M enyasszonyi kelengyék!

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-fele 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

Hölgyek r é s z é r e
nélkülözhetetlen !

Legjobb
szépitő-szer

pár nap alatt eltávolít szépiát, máj- 
foltot, pattanást, boratkát (Mittiser) 
és minden más börbajt. Kisimítja a 
ráncokat és az arcot fehérré, simává 

varázsolja, Ildit és fiatalít.
ÁRA: kistégely 1 kor., nagy 1 kor.

Kiváló toillet cikkek:
MARGIT-HÖLGYFOR GJ színben) 1 
kor. 20 fii., MARGIT-8ZAPPAN 70 III. 
MARGIT-FOGPÉP (Zalmpasta) 1 kor. 

MARGIT-ARC VÍZ l korona.
Póstán utánvéttel vagy a pénz előleges bekül

dése után küldi a készítő:
F Ö L D E S  K E L E M E N

gyógj szerész ARAD.
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában 

és illatszer-kereskedésben.
Főraktár Nyíregyházám Korán} i 
Imre, I)r. Szopkó Dezső, MÁRTON 
József, Török Gyula gyógyszertáraiban.

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-iéle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle
MARGIT-CRÉM
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

§ e

Iszákossűg nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente- 
sen küldünk egy próbát a Oo- 
zaporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, m int a világ 

minden szóbeszéde a tartózkodásról, m ert 
a  csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a  szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan hat, hogy azt fe le
ség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja  és az illető 
mégcsak nem is sejti mi okozta javu lását.

Coza a családok ezreit bók ite tte  ki 
ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzle tem berek  

, . . .  lettek . Tem érdek fiatalem bert a  jó  ú tra
es szerencsejehez segített és sok em bernek életét számos 
evvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak kik  kívánják egy próba adagot és egy köszönő Írá
sokkal te lt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. K ezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és k ik  
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a köve tkezők : 
N agy  Kálmán gyógyszerész ur.

Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyír
egyházán kívül lakok egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PRÓBA 137 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA INSTITUTE
(Dept. 137).

62, Chancery Lane, 
London,. ANGLIA.

i p i h
Szlavóniában elsőrendű fürdőhely. Egyetlen jódtar

talmú alkaükus hőforrás ((>4" C.) a kontinensen.
A lonjavölgyi vasat állomása (Dugoselb'n át). A zonkí
vül Pakrac, Lipik déli vasút állomása. — Kitüntetve : 

Budapest, Bées, London, Róma, Brüsszel. 
Elsőrangú hévvizes fürdők, vizgyógyintézet, Bulling-féle 
inhalatorium . diaetetikus konyha, katonatiszti gyógyház. 
Fényesen berendezett gyógyterem, kávéház és étterm ek- 
nagyszabásu park, fedett sétány, térzene, kitűnő gyógy- 
szálilodák, villamos világítás. Felülm úlhatatlan hatású  
gyomor-, bél-, gége- és egyéb hurutoknál, kösz- 
véuynél és csuzos bajoknál ischiasuál •sontbajokuál, 
hasttrbeli izzadmányokuál, valam int miden mirigy és 
vérbetességekuél. A fürdő idény alatt tiz kiváló or
vos rendel. — Lipiki hévviz szétküldése közvetlenül a 
forrástól, továbbá Édeskuty L. cégtől Budapesten. Lipiki 
forrássó közvetlen a fürdőigazgatóságnál rendelhető. 
Bővebb felvilágosítással szo lg á l;

a fürdő-igazgatóság.

.iBiiaarU&*iias rtá&rhtn

i ssvmtViorp

' " í r n i

Legkitűnőbb tokaji asszu
1S88. évi termés, hordószámra, avagy palaez- 

konként beszerezhető:

II

C L A Y T O N  & S H U T T L E W O R T H
B u d a p e s t ,  V A c a s i - k ö r ú t  C>:t,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locom obii és gőzcsépiőgepek,
s z a lm a k a z a l o z ó k ,  j á r g á n y - c s é p l ő g é p e k ,  l ó h e r e - c s é p l ő k ,  

t i s z t í t ó - r o s tá k ,  k o n k o l y o z ó k ,  k a s z á ló -  és  a r a t ó g e p e k ,  
s z é n a g y ü j t ő k ,  b o r o n á k ,  s o r v e í ö g é p e k ,  F l a n e l  jr .  

k a p á ló k ,  s z e c s k a v á g ó k ,  r é p a v á g ó k ,  k u k o r ic z a -  
m o r z s o ló k ,  d a rá ló k ,  ő r l ő m a l m o k ,  e g y e t e m e s  

a c z e l - e k é k ,  2 -  és  3 - v a s u  e k é k  és  r r . inde -  
e g y é b  g a z d a s á g i  g é p e k .

UP

SZIKSZAY SÁNDOR, pl  WSÉtl li
N yiregyházán.

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

Máj érsz k y  Barnabás gép gyárosn ál
N y í r e g y h á z á n .
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K o v á id  P é t e r  é s  P ia .
= cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gözmosó-gyár =

Meg 
a nagy

■ u t c a  3 7 .  s z .
bízói figyelmét szem elolt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt 
így érdemii közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolási és posta költségek inellőzósévol — közvetlenül felkeresse. — Helyben

K o v á c s i  J e n ő
ur vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek öltönyök, diszitö- és bútorszövetek, függönyök, kéza 
munkák, szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését. Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemiiek mosását i
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos árairól szives jóindulatába és figyelmébe ajánlva

a képviseletet és számos megbízatást kér a
Kováid Péter és Fia c^g.

IZT7TT7TTT2
KÜLÖNLEGESSÉGIti

f i
f i
f i

ti
ti

^ ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.

5’ Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. 
t  Fióküzlet: Mátészalkán.
R
t i aLL.CS

3► 5

mindennemű g a z d a s á g i  g é p e k ,  
m ű s z a k i  c ik k e k  és m a lo m 
b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételok 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók ■■   :

L- éLríL^-r ítai-a

A legm elegebb és legjobb gyégyhatású kénes hő
források az egész kont nensen, szükség szerint mérsékelve 
(38—48 C" fokú) hévvizzel ti tükörben és 15 porcellán 
kádban

Stubnya-fti
teng. fel. inag. 518 méter. Közvetlenül vasúti állomás 
m ellett a Budapest—m tkai vonalon. Feltétlenül biztos 
gyógyulás : minden izületi és izomrlieumás megbetegü 
lésnél, ischias, köszvény, neuralgia (idegbántalmnk női 
bajok és bőrbetegségek ese téh tn , (Exczem a, Crurigo, 
Psoirasis) bárm ennyire idültek is azok.

N y á r i  és té li g y ó g y k e z e lé s .
Orvosi v e é té s  ala tt álló ivó- és fiirdőkurák, por 

cellán kád és tUkCrfiirdők, pakolás, izzadási kúrák , villa 
nyozás, m ásságé, uszoda és hidegvíz gyógykezelés, mely 
utóbbi a fenti gyógyeljárás taitós hatásának biztosítására 
annak záradékául alkalm aztatik

l ’ompás fekvés, fenyőerdők közepett. eltet ülve a Tátra 
hegység egyik rem ek fensikján és igy m egbecsülhetetlen 
mint léggyógyhely is. Nagy és szép park. Legolcsóbb árak 
Legnagyobb kényelem , egészséges lakások és táplálá élel
mezés. Három év óta a magyar kir. állam vasutak egyik 
Kyégytelepe. Posta, távirda, ailomás, saját fiirdőzeuekar, 
Lawn-tennis, tánciskola, állandó előkelő úri közönséggel. 
Fürdő orvosok : dl-, Iioleman János, dr. Jakobovics Mór. 
Klőidény jú lius 1-ig. l ’tóidény augusztus üti-tói 5 %  en 
gedmóny. Képes prospektussal és felvilágosítással dij 
m entesen szolgál az I g a z g a t ó s á g .

I

Fenoléit Js NIGRIN
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik. 

Mindenütt kapható.

H e n t e s á r u t
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpöitőt stb 
—.... - vásárol minden mennyiségben — -

A . S C H A N I L ,
= = = = =  zsiráru ügynöksége, —

Becs, XVII. H a u p s t r a s s e  67.

=  A K í  =  

szép, csinos és Íz léses
könyvnyomdái * # 
# * munkákat
olcsó árakon akar

készíttet ni,
t j j !  X J j !

COOK & JOHNSON
A je lenko r legjobb és legbiztosabb sz e re , nagyszerű forduljon bizalommal
hatással és azonnal esilapitja a fájdalmat, — Kap- j 
ható minden gyógyszertárban A- z.tria-.Magyarország- j 
buu. 1 darab borítékban ‘20 fillér, (i darab kartonban I 
1 korona, postai küldés eseten 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magyarország részére: Torok József gyógy
szertára Budapest, VI., Király-utca 12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: „A 

szam aritán u sh ozG rác.

Tóth Sándor és Tarsa

könyvnyomdájához 
NYÍREGYHÁZA, Vasuti-ut I. sz.

*A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
i U J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  A R A K !

MAGYAR0RSZA6 I KÜiPOW Y:

IETERNIT MŰVEK HATSCHEKlAJOS
BUDAPEST VI, ANDRÁSSY-ÚT 3 3 .

Eladási lu ly Pavlovits Sándor urnái Nyíregyházán.

V iin szerencsém  a n. ó. helybeli és vidéki közönség 
szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég  volt helyiségében)

P OS Z T Ó ÜZLETET
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.

Sok év i, a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ism eretségem  lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb ízlésnek is minden tekintetben m egfeleljek.

A n. é. v ev ő  közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok  tisztelettel

PREISZ B E R T A L A N -

Óriási választék! Pontos kiszolgálás'

NYOMATOTT PIRINGER .1. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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