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L apunk  a bel- és  külföld minden nagyobb v árosában  képvise lve  van

Le az álarccal! 
vagy hol a kibontakozás ?

Ezzel a hangzatos cimmel látta el ' 
semmit mondó füzetkéjét, a titkolódzás I 
homályába burkolódzó „ N e m ó u ur ! ! ! j 
Ismét lepergeti egymás után a Budapes
ten kiadott és az ország választói címére 
szétküldött könyvecskéjében azon súlyos 
vádakat, amelyeket az Újság” és más 
vele tartó lap már százszor is elmondott 
a koalícióra vonatkozólag.

A magyar ember azt tartja, hogy: 
,.a holtról vagy jót, vagy semmit sem 
kell mondani” Ez a hitvallása a füzet 
Írójának is, mert a politikai halottat Ti
szát, égre-földre dicséri. A szövetkezett 
ellenzéknek vezérembereit olyanoknak tün
teti fel. akik csupán a ministeri székek 
körül dulakodnak és a csúf önérdek által 
elámitva, a nemzet jóvoltáért nem ten
nének semmit, ha odajutnának. A kibon
takozás csakis a szabadelvü-párt pro- 
grammja szerint lehet, inért a párt maga 
meg nem bukott, népszerűségét el nem 
vesztette és egyedül Tisza személyes po
litikája vallott kudarcot.

Ez a lényege a harmincnyolc oldalra 
terjedő, cifra szavak által kifejezett és a 
választók ámítására szánt fércelménynek,

amelyet nem érdemes az embernek olva
sási szándékkal kezeibe venni.

Magával a szöveggel foglalkozni, nem 
tartom szükségesnek, mert minden érdek
telen politikusról felteszek annyit, hogy 
a legutóbbi választás tanulságai alapján 
önként elejti a vádakat.

Meg adta már a nemzet a választ 
eléggé azoknak, akik az „Ítéljen a nem
zet” jelszóval házaltak a hatalmon való 
maradás érdekében és akik a rájok nézve 
lesújtó nemzeti Ítéletet még ma is gör
csösen letagadni igyekeznek. — Nekik 
semmi az egyesült ellenzéki pártokhoz 
tartozó képviselők számának a szabadel
vűekkel való összehasonlítása; ők ön-ön- 
maguk által készített statisztikák alapján 
azt bizonyítgatják a mostani füzetekben 
is. hogy az eredmény „sem m iképpen sem  
je len ti sem a szabadelvűsé^, sem p ed ig  a  
67-es kiegyezés csődjét. “

Uj életre akarják kelteni az idejét 
múlt szabadelvüséget, amelynek nincs 
már támasztéka a választókban és amely 
iránt nincsennek bizalommal sem lent. 
sem fennt.

Valami titoknak az előhírnöke a könv-u \
; vecske. Ismét kisert az uj választás el

rendelése ; azt hiszi a mostani korm ány, 
hogy nagyobb szerencséje lesz a két 
balkézzel megáldott Tiszánál.

Legyünk résen, mert meglepetések
nek lehetünk kitéve.

A füzeteket adják vissza, a választok 
a postásnak, hogy küldjék azok vissza a 
feladó „Atheneum” r. t.-nak.

Befejezésül arra kérem a vármegye 
választó polgárait, hogy ne hagyják ma
gukat megingatni a mostanihoz hasonló 
röpiratokba foglalt nagyot mondások által, 
hanem édes hazánknak mindnyájunk ál
tal óhajtott boldogulása érdekében men
jenek el az Uj-párt 30-adiki szervezke
dési értekezletére és nem felfogadott em
berek mesterkélt érvei alapján válasszák 
meg a pártot, hanem maguk a választók 
tegyék megbeszélés tárgyává a párt
alakulásokat és maguk önállólag cseleked
jenek.

Az „Uj-párt“ zászlóbontása.
Az 1904. óv november 18 napja a bűn

tett elkövetésének szomorú dátuma. 1905. 
január 20. pedig a nemzet kegyetlen Ítéleté
nek örökre’ nevezetes napja. Az elsőt elkö
vette a jobb sorsra érdemes szabadelvű- 
párt, az Ítéletet pedig meghozta fölötte az 
igazságos és hatalmában korlátlan híré; a 
suverón nemzet.

A mi o két történelmi jelentőségű nap 
óta történt: küzdelem az Ítélet kímélet nél
küli végrehajtásához felségének tudatában 
ragaszkodó nemzet, s az ítélet által százados po-
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Egy lap B. orvos naplójából.
Irta : ifj. Tom pos Endre.

; I közlemény.)

Már tizennégy éve vagyok orvos s el
képzelhető, hogy ezalatt az idő aluli mennyi 
beteget láttam, hanem még olyan érdekes 
páciensem mint G. nem volt.

Régóta ösmerem, együtt jártunk isko
lába, ö is orvosnak készült, mint ón. Mikor 
az egyetemre kerültünk, meghalt édes atyja 
s ö roppant birtokot örökölt a Bácskában. 
Haza ment gazdálkodni. Otthon nagy lábon 
élt, mindig szívesen látott vendég voltam a 
házánál.

Az örökös dinom-dánom, cigány, bor, 
kártya., agarászat nagyon mindennapi dolog 
volt nála.

Mikor első ízben voltam ott látogatóban, 
összoösmerkedtem a többek között lliu Du
sánnal, egy szomszédos szerb birtokossal, 
kivel (}. látszólag igen jó barátságban volt, 
mert valahányszor vendége voltam, mindig 
ott találtam.

Nem tudom miért, de egy cseppet sem 
rokonszenveztem vele. Kifogástalan szép, be
hízelgő modorú fiú volt, szenvedélyes kár
tyás és agarász, de nekem valami ösztünsze- 
riileg súgta, hogy kerüljem.

Nem lehotelt. Nagyon megtetszhettem 
neki, mert folyton csak az én társaságomat 
kereste s ón nagyfokú müvoletlenségnek tar
tottam volna, ha bizalmát ridegen visszauta
sítom. G.-vel meg pláne nagyon jól voltak, 
valósággal elválhatatlanok.

Vig élet folyt tehát egy pár évig, végre 
G beleunt a folytonos mulatozásba s elhatá
rozta, hogy' asszonyt hoz a házhoz.

Pestről nősült. Egy szegény leányt vett 
el feleségül, kivel nagyon boldogan éltek. 
Felesége szép szőke asszonyka volt s rajon
gással szerette az urát. Nem tudott egy fél
óráig az ura nélkül lenni, mindig csak volo 
foglalkozott, beeózgotte, mint egy kis gyer
meket. Valahányszor náluk voltam, együtt 
láttam mindig őket. imádták egymást.

Sokszor Dusán is ott volt, de most már 
úgy láttam, nincsenek olyan jó barátságban 
G.-vel, mint azelőtt.

Azt hallottam, hogy Dusán az utóbbi 
időben igen sokat vesztett kártyán s azóta 
folyton tőle vesz fel kölcsönöket s mikor 
legutóbb egy igen nagy summát kórt, G.

megtagadta. Azóta néz Dusán görbe szem
mel rá.

Nekem most méginkább nem tetszett ez 
a hódító arcú szerb s most már kerültem a 
vele való érintkezést.

Egy este éppen vacsoránál ültünk s én 
sürgönyt kaptam, hogy azonnal menjek haza 
Pestre, hivatalos ügyben. Egy jó órám volt 
még a vasúiig, "tehát elhatároztuk, hogy 
gyalog sétálunk ki a közel fekvő állomásig. 
Mindnyájan kikisértek, s ekkor láttam őket 
együtt utoljára.

Körülbelül két hónap telt el azóta. Egy 
este a lakásomon ülve, éppen egy psicholo- 
giai dolgozatot irtani, kopogtatnak az ajtón, 
s belép : G. !

Elszörnyedve kiáltottam fel, borzasztóan 
nézett ki, mogijedtem tőle. Rongyos, átázott 
ruhában, kalap nélkül, borzos fejjel, sáppadt 
volt, mint a halál, szemei be voltak esve s 
alattuk két ujnyi széles kék karikák !

Rekedten kacagott fel :
— ITgyo nem vártál ? Jó estét! — ez

zel odatámolygott egy fautemilhoz, beleült, 
vagyis jóiéban mondva beleesott. Rémülten 
kérdeztem :

— Mi bajod ? ! — nem felelt. Pár pil
lanat múlva egy csésze forró teát kórt. Ek
kor kérdeztem tőle :

Telephon 114. Ajánlja a n. é. helybeli és vidéki közönségnek az iskolai idény közeledtével I^P.hon ll4-

dúsan felszerelt raktárát leány és fiu-cipőkben, ingek, gallérok zsebkendők és
harisnyákban a legjobb m in őségű t és a legjH iányosabb árak m ellett
Eisler d i v a t k e r e s k e d ő  INTyiregyliázán.
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litikai kényelmében felzavart dinasztia között, 
amely legalább egyelőre nem tud barátságot 
kötni azzal a gondolattal, hogy a magyar 
nemzet politikai és nemzetközi súlyában az 
osztrák császárszág által egységesített tarto
mányokkal és más suverón államokkal nivel- 
láltassék.

A küzdelem tehát főbenjáró !
S az elitéit ?
A siralomházban könyörög az életért, 

s hetykén hirdeti, hogy neki a nemzet elleni 
forradalmi jelleggel biró merényletet elkö
vetni joga volt az úgynevezett „többségi 
uralmi eiv“ szentnevóben, amely szerint „ha
rakirit" joga van a nemzetnek ön-önmagán 
végrehajtani.

De ebben a percben célunkon kívül 
esik a küzdelem fordulatainak, részleteinek, 
kimenetelének s a küzdő telek használt 
fegyvereinek tárgyalása és kritikája.

Arra a kérdésre kívánunk a nemzet 
szívműködésének vizsgálatából felelni, váljon 
a szabadelvü-párt, amelynek a nemzet erői 
gyarapítása körüli hervadhatlan érdemeit 
készseggel elismerjük, — politikájának egészé
vel szenvedett e vereséget, s hogy a nem
zet meggyőződésében elhelyezheti e gyöke
reit és táplálásához hajlandó-e a nemzet él
tető anyagot szállítani ?

A politikai erők elhelyezkedése ma 
olyan, hogy egyik oldalon a koalíció részén 
a nemzet régen érzett törekvései és vágyai 
képviselvók, mig a felette csekély önérzetig 
süllyedt szabadelvü-párt e vágyak és törek
vések öntudatos megakadályozását teste
síti meg.

Es mert a nemzet közvéleménye vissza- 
verhetlenüi tudatára ébredt a jogainak, az 
ellentétes erők közötti választás könnyű fel
adat. Sőt megtörtént a szabadelvü-párt hát
rányára.

Lehetnek ugyan egyesek, akik a sza
badelvű-pártnak a kiegyezési törvény értel
mezésében és gyakorlati megvalósításában 
vallott othodox politikáját és elveit a nem
zet és korona közötti egyetértés mindenek 
felett való értékelése okából es efemer gaz
dasági érdekekből idószakilag szükségesnek 
tartják, lehetnek olyanok is, akik a szabad
elvű-pártnak a válságos helyzetből való ki
bontakozás megnehezítése körüli szerepét 
gyöngédségből a koronás király személye 
iránt menthetőnek Ítélik, de az ország volt 
szabadelvű polgárainak nagytöbbsége belső 
meggyőződésből és hazafias kötelességből a 
nemzeti szellem gyors és hatalmas fellendü
lésének hatása alatt a felé a politika tele 
hajlott át, amely a kiegyezési törvény nem
zetibb értelmezésével a magyar államnak

közjogi és gazdasági önállóságát minden vo
nalon megvalósítani kívánja.

Vagyis a szabadelvű párt, a nemzet 
önérzete által örökre eltemetettnek tekintendő, 
habár a mesterséges belélegzés a formai élet
hez egyelőre elegendő oxigént szolgáltat is.

De a szabadelvű párttól ennek bűnei 
miatt elpártolt közönség higgadt szemlélke- 
dóse a szabadelvű párt végérvényes bukásá
val nem azonosítja annak az alapnak a bu
kását, amelynek fejlesztésében az azt képvi
selő szabadelvű párt felette renyhe volt, ha
nem a helyesen értékelt nemzeti érdekek
ből megmentését óhajtja a kiegyezési törvény
nek, amelyet mással — jobbal, nemzeti ön
érzetünket és szuverenitásunkat tökéleteseb
ben kielégítőbbel helyettesíteni nemzeti létünk 
súlyos megkoczkáztatása nélkül az adott 
személyi és tárgyi viszonyok mellett nem 
lehet.

Ekként a szabadelvű párt bukása mel
lett kiválóan jelentőségteljes czól a 67-es 
alap megmentése.

A viszonyok által meditálásra kón/sze- 
ritett politikai lolkiismeret arra a megg\ őző- 
dósre jut, hogy a dissidons csoport a nemzet
nek a napi politikai kérdésein túl r.ienö 
programmot szándékosan elfelejtett adni. 
A néppárt, mint por excellentem társadalmi 
problomák egyoldalú megoldását minden más 
kérdés fölé helyező csoport alkalmatlan az 
ország elfogulatlanul gondolkodó közönségé
nek felszívására.

Ekként maradt egy, a 67-es alapon álló 
párt, a megtért Báró BáníTy Dezső volt mi- 
nisterelnök vezérlete alatt álló „Ujpárt", 
amely a kiegyezési törvény hatályában tartása 
mellett az állam és társadalom teljes magyar
ságának, s ezzel a teljes egység megvalósí
tását tekinti a legközelebbi feladatok leg
elsőjének.

Gróf Pongrácz Jenő a szabadelvű megyei 
párt volt elnöke helyesen ismerte fel a nem
zet komoly haladásának őszinte hívei meg
győződését, amidőn a szabolcsvármegyei 
„Ujpárt" szervezését kezébe vette és meg
indította.

Törekvését bizonnyára siker fogja ko
ronázni, mert vármegyénkben a helyettesit- 
hetetlen 67 es alapnak igen sok őszinte 
hive van.

A nemes gróf a vármegye társadalmá
nak azonos politikai gondolkodású több elő
kelő tagjával lépett érintkezésbe, akik az 
adott politikai viszonyok között az „Uj párt“ 
vármegyei megalakítását szükségesnek és 
célra vezetőnek jelentették ki. f

A lefolytatott bizalmas jellegű tárgya
lások eredmények Int a szervezkedés elha

tároztatott, s e célból folyó hó 30-ik napjfc 
nak délután 2 órájára a „Korona" szálloda 
nagytermébe szervezkedő értekezlet hivatott 
egybe a következő nyílt levéllel:

Felhívás!
\  szabolcsvármegyei szabadelvű párt a 

legtd'bbi 10 hónap mélyre ható jelentőségű 
politikai eseményeinek hatása alatt egységét 
és cohaesióját elannyira elvesztette, hogy 
meggyőződésem szerint ma már nem létező
nek tekintendő, annvival inkább, mert ez a 
párt a nemzet eddigi küzdelmének csak néma 
szemle.éje volt.

Ez a szerep méltatlan ahhoz a párthoz 
amelv nemes traditióinál; de intellectualis 
sulyá ál fogva is, a cselekvés terére van 

i utalva.
Iliu ábránd, hogy az országos szabad

elvű párt jelenlegi szervezetében és politiká
jával a nemzet többségének rokonszenvét 
vissza szerzi, s a gyakorlati politikában a 
vezérszerep a nemzet megbízásából kezébe 

! kerülhet vissza, sőt ellenkezőleg, rideg való 
| az, hogy még vármegyékkónti, habár csak 

látszólagos fennállása is erős akadálya a bo- 
j nyolult politikai helyzetből való gyors, és a 
| nemzet érdekei szerinti kibontakozásnak.

De más részről való az is, hogy a nem- 
; zot sorsának és jövőjének végzetes koczkáz- 
j tatása nélkül a 67-es kiegyezés félre nem 
| tolható, s a nemzet nem keresheti boldogulá

sának útját azon a talajon, amelyen a nem
zeti függetlenség legszebb virágai teremnek 
ugyan, amely azonban a/, ország határain túl 

’ terjedő általános politikai viszonyok mellett 
ma még meg nem művelhető.

Ekként adva van az az irány, amelyet 
a 67-es kiegyezés, valamint nemzetünk czól- 

I tudatos, de békés fejlődése minden őszinte 
| barátjának, tehát azoknak is, akik a volt 
i szabadelvű párt kötelékébe nem tartoztak, 

követniük kell.
Egyesülnünk kell az alatt a lobogó alatt, 

amely egyrészről valódi nemzeti tartalmat 
j kíván adni a 67-es kiegyezésnek, addig más

részről a nemzet és „Korona* között a zavar
talan egyetértés minden feltételét megvalósí
tani és állandósítani vállalkozik.

volt szabadelvű párt több előkelő és 
j irányadó tagjával, és más a 67-es alapon 

álló tekintélyes egyénekkel folytatott eszme
csere véglegesen megérlelte bennem azt a 
meggyőződést, hogy az állam és társadalom 

j  életének minden részére kiterjeszkedő ily 
! politikai irány, az „Uj párt* ismert prog- 
i rammja, s azt az elhatározást, hogy e párt

nak Szabolcsvármegye egész területére leendő 
1 szervezése érdekeben sorompóba lépjek.

— Vacsoráltál már ? — gúnyosan fe
lelte :

— Még nem is ebédeltem !
A teát behozták, nem várta, hogy el

készítsem, hanem azon módon keserűn fel
hajtotta, aztán beszólni kezdett. Ömlött belőle 
a szó, alig győztem hallgatni.

— A te elmeneteled után körülbelől 
másfél hónappal feleségem lebetegedett s 
másnap fiam született. Én a szomszéd szobá
ban vártam a nagy pillanatot s a gyermek 
sírásra beléptem, örvendezve fogadtak „Fiú!" 
Én~kiváncsian hajtottam fel a gyermekről a 
takarót s óh jaj nekem ! a Dusán arca mo
solyog onnan felém ! ! Én nem tudom mi 
történt velem, valami kezdte égetni agyamat, 
mintha villám futott volna rajta keresztül. 
A feleségem megcsalt engem I Az irántam 
tanúsított nagy szeretet csak ámítás volt s a 
hátam megett biztosan kikacastak ! Eszembe 
jutottak azok a felszarvazott férjek, kiken az 
egész világ kacag,, csak ők maguk nem tud
ják szégyenüket! Én is ilyen legyek ? Soha ! 
Röviden végzek, megöltem őket ! Aztán ki
rohantam a szobából, nem mert hozzányúlni 
senki, megkövültén nézték hogy mit csiná
lok. Éjszaka volt. Csillagok ragyogtak az

égen, lenge szellőcske játszott a park bök- I 
raival, melyek között csattogott a fülemüle, j 
Leroskadtam egy padra s arcomat kezeimbe 
temetve, csak most kezdtem gondolkozni 
azon, hogy tulajdonképpen mit is tettem ! 
Hát biztos az, hogy a feleségem megcsalt ? 
Hiszen csak gyanú volt az egész s én egy 
semmiség miatt kiirtottam a családomat ! 
Fülembe csengett nőm utolsó szava : „Eskü
szöm, hogy ártatlan vagyok !“ Nem bírtam 
tovább ülve maradni, elrohantam Dusánhoz, 
hogy tőle egyenes, férfias választ kérjek. 
Még nem tudott a dologról semmit. Cigaret
tázva, mosolyogva fogadott, s ez engem 
annyira kihozott a sodromból, hogy nem 
kérdeztem tőle semmit, hanem egyenesen 
torkonragadtam I Megöltem őt is, evvel a két 
kezemmel! Esküszöm ! hogy nem volt nálam 
még egy tollkós sem, puszta marokkal foj
tottam meg. Könyörgyött nyomorult életéért, 
dühében s kétségboesésében csikorgatta a 
fogait, de nem könyörültem meg rajta, nem 
eresztettem el addig a torkát, mig utolsót 
nem vonaglott. Aztán, aztán rúgtam rajta 
egyet s ide jöttem. Nem ettem az egész 
utón egy harapást, nem ittam egy korty vi
zet ; sárban, viharban gyalogoltam s mikor

már közel voltam, megszánt egy jószivü fu
varos s ide hozott. Most itt vagyok !

Nem tudtam erre a rettenetes elbeszé
lésre szólni egy szót sem, csak néztem irtó- 
zattal azt az embert, akiből puszta gyanú 
vadállatot csinált I

De nem nézhettem sokáig, mert egy 
szerre csak felugrott, rám bámult üres sem
mitmondó tekintettel s azt kérdezte tőlem:

— Nem látod ? — csodálkoztam s kér
dezem :

— Mit?
— Hát a felesége net ! — szétnéztem s 

gondoltam magamban ez a szegény ember 
biztosan megbolondul hiszen nincs itt senki! 
Majd irtózatos kacajra fakadt:

— Nézd a nyomorult, még ide is el 
mer jönni utánam ! * Nem elég, hogy feldúlta

i a boldogságomat, hanem folyton kisórget, 
s néz rám meredt szemeivel! Nézd a ham 
is ott van a karján ! Hát nem haltatok meg 
jól ? No, nesztek ! Hahaha ! ! — s egy nehéz 
karosszéket kapott fel s a kályha félé súj
tott vele, de nem érhette el végig vágódott 
a földön. Elvesztette eszméletét.

Az orvos ekkor felülkerekedett bennem

rr

NAPERNYŐK és batist BLOUSOK leszállított áron
k a p h a t ó kKOHN IGNÁCZ

női- ,  f é r f i -d ivat  és röv idáru  fizletéb80 
V  á r o s h á z - p a l o t a .
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Jogczimem erre az, hogy a Szabolcs- 
vármegvei Szabadelvű párt a múltban az el
nöki székre talált méltónak.

Az időt elérkezettnek tartom a volt 
szabadelvű pártiaknak s e vármegye minden 
higgadtan gondolkodó polgárának az „Uj párt* 
zászlaja körüli csoportositására, s ezert fel
kérem a t. ezimet:

1. hogy a mellékelt levelező-lapot meg- 
gyözödóse szerint kitölteni, s forduló postá
val hozzám visszaküldeni,

2. amennyiben törekvésemmel rokon
szenvez, úgy a Nyíregyházán folyó aug. hó
30-án szerdán d. u. 2 órakor a „Korona•- 
szálloda nagytermében tartandó szervezkedő 
értekezletre okvetlenül megjelenni kegyes-

Bashalom, 1905. évi aug. hó 23-án.
Kiváló tisztelettel 

Gróf Pongrácz Jenő.
A magunk részéről, mint akik legelsők 

voltunk az „Uj-párt“ programmjának mélta
tásában és követésében, igaz örömmel üd
vözöljük gr. Pongrácz akcióját, mint amely
től vármegyénkben egy egészségesebb és 
alkotóbb politikai szellem meghonosodását 
reméljük.

K.

A város fontra egy II. gőzfürdő.
Egy perről van szó, mely másfél óv 

óta húzód k, amelyben nem kisebb fontos
ságú közügy, mint a város közönségének 
tisztasága van fektetve.

Egy perről szól a nóta, melyben az 
egyik fél a város, a másik egy olyan em
ber, aki a város ócska fürdőjében talált, éve
ken keresztül tapasztalt hiányokat pótolni, 
hivatva érzi magát. A ki egész vagyonát, ta
pasztalatait, két keze munkáját kész a város 
közönségének rendelkezésére bocsátani, mert 
belátta, hogy képtelenség, hogy egy olyan 
középület, mint a városi gőzfürdő, házilag 
kezeltessék, amire példa sehol nincs, mert a 
tisztaságból ilyen formán üzletet csinálni egy 
erkölcsi testületnek semmiképpen sem hi
vatása.

Arról van szó, hogy a város a Károlyi
téren eladott Sándor Jakabnak egy telket, 
amire Sándor egy gőzfürdő telepengedélyt 
kért, amit „városi” fellebbezések tolytán a 
belügyminister megadni rendelt azzal, hogy 
a város mindezekből eredő — netáni — ma
gánjogi igényeit a bíróság előtt érvénye
sítse.

s felemelve a gyilkost, egy pohár rumot 
töltöttem szájába.

Magához tért. Sírni kezdett mint egy 
gyermek, aztán felkelt s az ajtó felé tá- 
molygott.

— Mit akarsz ? — kérdeztem.
— Megyek s feljelentem magamat ! — 

felelte busán, s ezzel gyorsan künntormett 
az ajtón s mielőtt megfoghattam volna, el
rohant.

Pár nap múlva egy vidéki lap került a 
kezembo s nagy meglepetéssel olvastam be
lőle a következő sorokat:

„Hűtlen asszony. Társadalmunk köz
kedvelt tagja, G. x-i birtokos felesége a 
napokban lliu Dusánnal, a kártyavesztesó- 
geiről híres sportsmannel megszökött. Mi
kor ezt G. megtudta, megőrült; s eltűnt. 
Azóta semmi hir róla^

Fellélegzettem, sz<%óny, szerencsétlen 
barátom, őrült volt csak és nem gyilkos ! 1

Egy hét múlva már kezelésem alatt ál
lott a tébolydában.

Vannak világos percei s ilyenkor sírva 
egy pontra szegezi szemeit s csak néz, gyak
ran dühöng s ilyenkor tör, zúz mindent, mig 
csak rá nem adják a kényszerzubbonyt.

Aki megfordult a gőzfürdőben, tapasz
talhatta, hogy ottan az állapotok tarthatatla
nok, eltekintve attól, hogy megközelithetle- 
nül messze van s télen meghűlés kockázta
tása nélkül fürdőt venni, nyáron pedig egy 
vastag porrótog nélkül hazakerülni: képte
lenség; sem a berendezés, sem az alkalma
zottak figyelme nem csábíthat; csak gondol
junk vissza a nemrégiben dühöngő forróságra, 
amikor a tusteromben a csapokból vizet ki
erőszakolni lehetetlen volt, bár a közönség 
recompenzálhatta magát felemelt hely árak mel
lett a közös basinban, ami nem az „utolsó* 
mizéria.

De, hogy a „per* anyagára visszatér
jünk : a ministeri rendelet helyes és világos 
értelmének kicsavarására az éveken keresz
tül alkalmazott Sándor Jakab elleni szemé
lyes bosszúvágy kielégítésére a város jog
ügyi tanácsa, na meg a másik tanácsa a lég- 
laikusabb előtt is kínos jogi érveléssel és 
behunyt szemmel kapálódzik, hogy arra al
kalmas helyen, az e célra vett és kifizetett 
területen létrejöhessen a második gőzfürdő. 
Egyik határozat a másikat érte, egyik ért
hetetlenebb a másiknál.

A tulajdonjognak lehetetlen módon való 
korlátozására döntvényeket alkot s követeli 
azon a bizonyos tőiken a modern lakóház 
építését s képtelen megérteni, hogy egy 
gőzfürdőnek is lehet kifelé modern képe, 
bent pedig a legtisztábban kezelt fürdőterem 
egész csoportja s a levezetett viz pedig, 
moly azonban nem a csatornák bűze, föld 
alatt történnék s senkinek sem facsarná el 
az orrát.

Hol van itt a közrend, a köztisztaság, 
a közorkölcsisóg, az aesthetika megsértve ? 
Sehol ! se szabályrendelet, se törvény.

Nézzük a modern építkezésű nagyobb 
városokat, mindnek belterületén van a gőz
fürdő, mert a tisztaság nem is kereshető a 
kültelkek szemétdombjain keresztül, egy ren
dezett tanácsú város sem állott útjában cul- 
turális célú épületeknek a város belterüle- 

j tén való építésének. Az pedig, hogy a tu
lajdonjognak említett absurd-korlátozása ha 
nem volt az árverési feltételek közt, úgy a 
szerződésnek ilyen alakban való kiadásának 
megtagadása nem lehet más, mint minden 
jogászi képesség nélkül gondolkozó testület
nek caraflaskodása, alacsony emberi érzel
mektől hevült személyes bosszú.

T

Nyári mulatság.
— Nyíregyháza, 1905. aug. 20. —

Vasárnap délután 4 órakor vette kezde
tét az iparos olvasókör és ifjúság által együt
tesen rendezett nyári mulatság.

Az ifjúság rendezősége 7a4 órakor vo
nult együttesen az ipartestület szentmihályi- 
utczai helyiségébe, ahol Kéry József az olva
sókör tagjaiból álló rendezőség élén a Rákó- 

i czi-induló hangjai mellett fogadta és iidvö- 
! zölto őket. A két egyesület között a múltban 

feszült viszony állott fenn és most általános 
! volt az öröm a kibékülés és a mulatság együttos 
! rendezése miatt.

Pont 4 érakor kezdődött a mulatság a 
versonytekézós, céltáblára való dobálás meg
kezdésével, melyek szavalatok és szinielőadás 
által megszakítva éjfélig tartottak. Délután 
folyt le a mester tanulók számára rendezett 
versenyek ogósz sorozata. Volt póznamászás, 
virslikapás, bekötött szemmel fazékleverós, 
kifli és lepényevós, melyek általános derült
ség között mentek végbe. Ezeken kívül a fel
nőttek a karikadobálást is szenvedélyesen 
folytatták.

A délutáni műsorhoz tartozott még a 
szabadban fölállított színpadon való szerepel
tetés is. — Propper Sanyi gyermokszereplő 
„Fogoly lengyel*-ót hatalmas tapssal jutal

mazta a nagy közönség. Murányi Géza gyer
mek-szavalatokat adott elő a nála megszokott 
sikerültséggel. Propper Ede szavalta el ezután 
a Családi kör paródiáját. A zsidó, német, ci
gány és tót kiejtések hű kifejezésével nagy 
derültséget keltett és zajos tetszést érdemelt 
ki. Befejezésül a Talpra magyart adta elő 
úgy, amiként azt egy tüdővószes ifjútól hal
lotta egy szinészakadémiai felvételi vizsga 
alkalmával. Mindenkinek tetszett és megtap
solták. Ezután tánc következett és 7 órától
8-ig pedig szünet volt.

Az esti műsor kezdetét a zenekar „Nyi
tányba jelezte. Színre került azután „Nincse
nek nála otthon*. Vári Gyula orvost Dudás 
Mihály személyesítette meg nagyon ügyesen. 
Zsigay Boriska, mint neje, remekelt. Sámuel 
az öreg nagybácsi Murányi Géza volt és sok 
derültséget idézett elő mesterkéletlen játéká
val. Klári szobaleányt Karikó Ilonka adta 
tetszés kiérdemelóse mellett.

A tarka színpadon „Szomor Dani* balla
dát Kazimir Károly adta elő. A közönség 
hosszas tapssal jutalmazta meg a nagy hatás
sal találkozó szavalást. Lyachovits Sándor 
népdalokat énekelt érzéssel. Többször meg- 
ujráztatták vele. Propper Ede a „Kovácsok 
sztrájkját* adta ezután elő. Többször hallottuk 
Nyíregyházán már a darabot hivatásos színész
től is előadni. A mostani szereplő azoknál is 
nagyobb tetszést aratott. Murányi Géza coup- 
lékat énekelt, „olyan jó kis verseket* melyek 
mindenkinek tetszettek, csak azoknak nem, 
akikről szólották. Az angyalok ébredése eimü 
magánjelenetet Dudás Mihály mutatta be. 
A nehéz szerep hibátlan előadásával beiga
zolta sokoldalú tehetségét.

Éjféltájon hirdették ki a versonytekézós 
eredményét. Első dijat nyert az I-el jelzett 
pályán Nagy Pál, másodikat Tóth Sándor, 
harmadikat Podreczki András ; a második pá
lyán első dijat nyert Timarovszky Frigyes, 
másodikat Podreczki András, harmadikat Pod
reczki András.

Tánc reggelig tartott. A mulatság nagyon 
kedélyes volt és úgy anyagilag, mint erköl
csileg fónyeson sikerült.

T A N U G Y .

Értesítés.
A nyíregyházi ág. hitv. evang. népisko

lákban az 1905—1906. tanévre szóló beiratá
sok szeptember hó 1 —6-ig eszközöltetnek. 
A tanévet szeptember 7-én reggel 9 órakor 
ünnepélyes istentisztelettel nyitjuk meg; a 
rendes tanítás pedig 8-án, reggel 8 órakor 
veszi kezdetét. Felhivatnak a t. szülők és 
gyámok, hogy tanköteles gyermekeiket a 
fent jelzett időben, az illető osztálytanítónál 
személyesen Írassák be, hogy a rendes taní
tás a népiskolai törvény által kitűzött időben 
vehesse kezdetét.

Nyíregyháza, 1905. augusztus hó 22.
Ruhmann Andor,

igazg.-tanitó.

Értesítés.
A nyíregyházi államilag segélyezett al- 

sófoku iparos tanonciskolában az 1905/1906. 
tanévi beiratások szeptember 3-án, 6-án és
17-én délelőtt 9 órától 12-ig, a róni. kath. 
iskola helyiségében eszközöltetnek, s a ren
des előadások pedig 18-án d. u. 6 órakor 
veszik kezdetüket.

A múlt tanévben ipariskolába járt ta
nulók az 1904/905. tanévi ellenőrző-könyvü
ket a beiratásnál felmutatni, s ugyanakkor 
kivétel nélkül minden tanuló uj ellenőrző 
könyvet kap, melyért 24 fillér fizetendő.

Hogy az iparos mesterek kívánalmai, 
tanulóiknak osztálycsoportokba való beosz
tásánál, az igazgatóság által lehetőleg ügye-

tüdőbetegségeknek légzőszervek  hurutos  
bajainál idült bronchitis, szam árhurut é, k„l3D5.„ iáb-
badozóknál influenza után  ajánltatik, Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a
köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga es jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy
szertárakban Üvegenkint 4 . — kor.-ért ^>ható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

F. Hoffmann-La Roclic & Co vegyészeti gyár Basel (Svájez.)
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lombé vehetők legyenek, óhajtandó, ha a 
tanoncok mestereikkel együtt jönnek a be- 
iratáshoz, mert a tanulók tanóvközben egyik 
osztálycsoportból a másikba át nem irat
hatók.

A rajzolás alól fel vannak mentve a 
borbély, cserepezö, gubás, hentes, mészáros, 
kalapos, kéményseprő, kafekötö, kötólveró, 
kövező, molnár, nyomdász, pók, reszelővágó, 
szappanos, szitás és tímár tunulók,

Az 1884. évi XVII. t. c. értelmében 
minden iparos tanuló — még a próba idő 
alaá is — iskolába járni köteles. Ennél fogva 
felhivatnak a tanonctartó iparos mesterek, 
hogy tanoncaikat a kitűzött időben múlha
tatlanul beírassák, a tanórák pontos látoga
tását ellenőrizzék, mert ellenkező esetben az 
ipartörvény megfelelő §-a szerint pénzbírság
gal lesznek büntetve.

A rendtartási szabályok értelmében a 
tanóra mulasztások kéthetenként a mesterek 
által igazolandók.

A mulasztásokat a következő okokkal 
lehet igazolni: a) a tanuló betegsége, b) ha 
a tanulóval egy lakásban lévő család vala
mely tagja ragályos betegségben van, c) ha 
a mester, vagy a tanuló családi körében ha
láleset fordul olö. A vásárok miatti mulasz
tások az igazgatónál előre bejelentendök.

Kelt Nyíregyházán, 1905. augusztus hó 
24. napján.

Orsovszky Gyula, 
ipariskolai igazgató.

Értesítés.
A nyíregyházi róm. kath. elemi iskolá

ban az 1905/906. tanévi beiratások szeptem
ber 1., 2., 3. és 4-én délelőtt 9 órától 12-ig 
eszközöltetnek, s a rendes tanítás 5-én reg
gel fólnyolc órakor tartandó szent mise 
után veszi kezdetét.

A tanulók beiratáskor szülőik, vagy 
azok megbízottja kíséretében jelenjenek meg. 
Az első osztályba csakis a 6 ik életévüket be
töltött tankötelesek-, más iskolából jött ta
nulók pedig iskolai bizonyítványuk felmuta
tása után vétetnek tel.

A hitközség tankötelesei után beiratás
kor 4 korona tandíj, 1 korona beiratási díj, 
s az országos nyugdíj alap javára 30 fillér 
azonnal befizetendő. Kik tandíj elengedésre 
igényt tartanak, ez iránt az iskolaszékhez 
címzett kérvényeiket az igazgató-tanítónak 
adják át.

Felhivatnak a szülök és gyámok, hogy 
tanköteles gyermekeiket tentirt napokon be
írassák, nehogy a népoktatási törvény ér
telmében mulasztásaikért pénzbírsággal bün
tetve legyenek.

Nyíregyháza, 1905. augusztus 24.
Az igazgatóság.

Tanügyi értesítés.
A helybeli izr. elemi iskolában a be

iratások f. aug. hó 31-ótól szept. 6-áig esz
közöltetnek. A tanítás szept. 7-én kezdődik.

HÍREK.
Szent István nagja.

Városunk közönsége most is hagyo
mányos melegséggel tartotta meg Ma
gyarország védőszentjének, az első ma
gyar királynak, az emlékünnepét. Fel
csendült a bivek ajkán igaz hnnsóséggel 
az a régi egyházi ének, hogy :

Hol vagy István király,
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben 
Te előtted sírván.

A lakosság vallás különhség nélkül 
vett részt a tisztviselők vezetése mellet a 
róm. kath. templomban tartott ünnepi is
tenitiszteleten, ahol a katonaság is meg
jelent. Kicsinynek bizonyait a tágas temp
lom a résztvenni kívánók befogadására. 
Nem a pompa, a feltűnési vágy és a lát
ványosság hozta össze e napon Nyíregy
háza városának és környékének lakosságát, 
hanem az érdem elismerése és az évszá
zadokon át fennmaradt és soha el nem 
enyésző hódolat.

A mai válságos helyzetben a hon
fiúi szivek egyesült fohásza szállt fel a 
magyarok Istenéhez, a sokat hányatott 
és ezerév viharait áléit magyar nemzet 
bizonytalan jövőjének boldoggá vállása 
érdekében.

Az emlékünnepélyen mindenki arcá
ról lelátszott, az a tiszteletet parancsoló 
méltóságos komolyság, amely nem kér
kedik a bensőben dúló érzelmekkel, ha
nem sejteti azokat és ékesen tanuskod'k 
a Haza iránt a szivek mélyéből eredő 
igaz szerétéiről.

Ezen, az első magyar király emlé
kére szentelt napon a hívek ajkáról Szent 
István koronájával ékesített jó öreg ki
rályunk boldogságáért is őszintén szállt 
ed a fohász és esd ve kérték az Egek 
nagy Urát, a király és nemzetközti egyet
értés megvalósítására. Bár adná a Gond- 
viselés, hogy Őfelsége átérezni a hozzá 
mindenkor hű ezeréves dicső múltra 
vissza tekintő magyar nemzet szeretetét 
és ne hallgatna a helyzetet félremagya
rázó gonosz tanácsadókra, hanem kö
vetné szivének nemes sugalatát. így a 
király és a nemzet egymást megértve, 
egymásért élve megvalósítaná a dicső, 
nagy, magyarországot.

De nem csak Nyíregyházán volt 
az ünneplés ilyen benső, hanem a hoz
zánk érkezett jelentések szerint az egész 
megyében. Tömegesen keresték fel a hí
vek ebben a szomorú időben az Isten 
házát és könyörögve kérték a Haza egé
ről a vészes fellegek eltávolítását. Adná 
az Ég, hogy vége szakadna a megpró
báltatások nehéz időinek, mert a költő 
szavaival élve:

Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt. _ 8.

Őfelsége a király Bartos Mihály, hely
beli illetőségű, a múlt iskolai évben főgim
náziumunkban jelesen érett ifjúnak, a had
mérnöki pályára képesítő módlingi műszaki 
katonai intézet 1600 koronás ösztöndíját ado
mányozta. Gratulálunk!

Hazaérkezett főorvos. Dr. Kállay Rudolf 
a helybeli Erzsébet kórház főorvosa hazaér
kezett szabadságáról és átvette a kórház 
vezetését.

Hirtelen halál. Énekes Gyula kótaji rk. 
plébános Szent István király napján még az 
ünnepi misén részt vett. Aznap ebédnél olyan 
rosszul lett, hogy pár perc alatt szivszólhüdós 
következtében meghalt. Általános részvétet 
keltett az eset az egész megyében, mert 
Énekes híveinek nemcsak papja, de vezetője ! 
és készséges tanácsadója is volt. A család a ' 
következő gyászjelentést adta k i: Alulírottak j 
tájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a, szere- j 
tett testvér, nagybácsi és sógor Énekes I

Gyula kótaji rk. plébánosnak f. hó 20-án tör
tént hirtelen elhunytét. A megboldogult hült 
toteme f. hó 22-én d. e. 10 órakor fog a 
róm. kath. szertartása szerint, a kótaji sirkert- 
ben nyugalomra helyeztetni ; az engesztelő 
szent-mise-áldozat ugyanokkor fog lolkeüdve- 
ért az Urnák bemutattatni. Kótaj, 1905. au<* 
hó 21-é i. Nyugodjék békében ! Vattay Józsefné 
szül. unokes Mária és gyermekei. Énekes 
Endre / és gyermekei. Özv. Czakó Károlyné 
szül. Énekes Teréz és gyermekei. Véber 
Nándornó szül. Énekes Erzsébet mint testvé
rok. Vattay József, Vjber Nándor, Özv. Éne
kes Bai.iáné szül. Fülöp Margit és gyermekei 
mint sógorok, illetve sógornő.

S.7erenád. Bogár Lajos v. főjegyzőt a 
városi alegylet nevenapja alkalmából, érde
meinek elismeréséül szerenáddal tisztelte meg.

Exhumált magyar tábornok. Vármegyénk
ben éló Vayak egyik ősét, amiként Dánom
ból jelentik, az ottani Erzsébet-templomban 
exhumálják Vay Ádám báró magyar tábor
nok holttestét, a melyet 1719-ben temettek 
oda. Rákóczi Ferencz tábornokának földi ma
radvány; it a Vay-család Magyarországra 
szállíttatja és a családi sírboltban teszi örök 
nyugalomra. Vay Ádám bárót az 1711-iki 
szatmári békekötés után száműzték, a mire 
Dancigba költözködött, s a hol nyolc évvel 
később meghalt.

Postazsák az utcíán. Vasárnap délután, 
a midőn a Debrecen felöl érkező személyvo
nat postáját szállították be az állomásról a 
postára, egy pénzes zsáknak nyoma veszett. 
A városháza mellett vették észre, hogy a 
kocsi ajtaja nyitva van és hogy hiányzik a 
pénzes zsák valamint több értékes csomag. 
A nyomozatot azonnal a legszélesebb körben 
folyamatba tették. A küldemény kisérésére 
kirendelt Gaál József kézbesítő nem tudott 
felvilágosítást adni arról, hogy miként tűntek 
el a tárgyak. A zsákot a vasuti-ut egy mel
lék részén megtalálták, de a csomagokat fel
találni nem sikerült. Azóta hordtak be a cso
magokból egy párt mint találtat a postára, 
de még ma is több van oda. A zsákot egy 
taligás lelte meg és beszolgáltatta, melynek 
meg nem kerülése esetén közel 100,000 ko
rona kára lett volna a kincstárnak, mivel 
csak készpénz 24,000 korona volt benne. 
Ezekhez jön az értékküldeményekért és aján
lott levelekért követelhető összeg. A folya
matban levő nyomozat fogja kideríteni, hogy 
a szolgálatot tevők nagyfokú gondatlanságá
val, vagy pedig lopási szándék felforgával 
van-e dolgunk. A főnökség titkolja a reszte
teket, és telvilágositást a nyomozat érdeké
ben nem ád.

Kisiklott vonat. Folyó hó 23-án a Deb
recen felől Tiszalökre menő vonat utasai 
csaknem életükkel fizettek meg az utazásért. 
Egy bitang ló a mozdony alá került, mely 
azt összeroncsolta. A hullarészek eltakarítása 
után ismét elindult a vonat, de alig ment 
egy pár lépést a szerkocsi egy csontban való 
megakadás folytán a sínekről kiugrott. A 
többi kocsik is egymás után siklottak ki. A 
lokomotivot megállítani nem tudta a vezető 
mindjárt, mert a fék meghibázott és ennek 
következtében a mozdony a kocsikat óriási 
zökkenések között húzta a talpfákon és a 
sinek mellett. Az utasok között halálos ré
mület keletkezett. Ijjedle t kiabáltak segítsé
gért. Számosán szenved ek kisebb nagyobb 
sérüléseket. Az a szere se, hogy a kisiklás 
helyén a pálya nyíl eg enes volt, mert más
különben a kocsik lefoi ultak volna a magas 
töltésről.

Katonák behívása. A honvédelmi minis- 
ter a következő rendeletet adta ki a katonai 
behivójegyeknek postán való kézbesítése 
ügyében : Értesítem a törvényhatóságot, hogy 
a védöeröről szóló törvény végrehajtása tár
gyában kibocsátott utasítás e részbeli rendel
kezéseinek megváltoztatásával, elrendelte, 
hogy a katonai behivójegyek kózoesitése a

Legnagyobb választék! §  g o l d s t e in  j . s á n d o e
w  O  W 7l)y __ rr» r f  f / i  1 • , #• 1 i f i= * *  =  női- es férfi-divat üzletében =
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közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 
UiOl. évi XX. t.-cz. 25. szakasza értelmében ' 
további renilelotemig posta utján történjék. 
Ezzel kapcsolatban fölmerült kérdések folytán 
főleg az ebben a tekintetben elterjedt téves 
nézetek és alaptalan aggodalmak eloszlatása 
céljából megjegyzem, illetve kijelentem, hogy 
a meghatározott időtartamú fegyvergyakor- 
jatra beidézett tartalékosok és póttartalékosok, 
Önként érthetóleg, csakis a fegyvergyakor
latra és annak tartamára vannak behijva és 
jerv az illetőknek ebből az alkalomból a ka
tonai szolgálatra leendő törvényellenes vissza
tartásról szó sem lehet. Budapesten, 1905. 
aU(f. hó 19. Bihar s. k. honvédelmi minister.

Football mérkőzés. Vasárnap délután a 
vásártéren mérkőzött a helybeli egyetemi 
jfj ik football csapatja. Eléggé szép számú 
közönség gyűlt össze és nézte végig az igen 
érdekes játékot. A szereplők névsora és fel
állítása ugyan az volt mint a múltkori, me
lvet lapunk lehozott már. Egy órai játék után 
u’gv a piros, mint a zöld szalagosokra nézve 
a játék 0-al végződött. Vasárnap ugyanazon 
helyen és időben megismétlik a mérkőzést.

Újítás a postán. Vörös László kereske
delemügyi minister üdvös rendeletet adott 
ki az ajánlott levelek és csomagok föl
vételének egyszerűsítésére. Eddig az aján
lott leveleket és csomagokat a fölvevő tiszt
visel j először a fölvevő könyvbe vezette be, 
azu'án föladóvevényt állított ki róla. Az uj 
rendelet szerint ezt az eljárást másoló-papi
rossal végzik, azaz a fölvevö-könyv eiryik 
lapja recézett vevónyekből áll, melyre a 
tisztviselő fölirja a címzett nevét, amely a 
következő oldalon másolva a postahivatal 
számára megmarad. Ez az eljárás a fölvételt I 
gyorsítja, a közönséget a hosszas várakozás- | 
tói megkíméli, a tisztviselőknek pedig keve
sebb munkát ad. A rendelet szeptember el
sején lép életbe.

Tüzek. A mostani szárazság miatt végze
tessé válható tüzek voltak városunkban. Ked
den délben a Nádor-utcán levő Flórek-fóle 
korcsma helyiség pincéje gyuladt ki, és az 
elraktározott szesznemü, valamint a pár lépés
nyire levő nádasház veszélyeztette a tüzet, t 
Karner Kálmán volt tűzoltó az összefutottak - 
kal elfolytotta azt, mielőtt nagyobb mérvet 1 
ölthetett volna. Tegnap délután pedig a Holló- j 
utcán levő és Nádasi Mihály tulajdonát ké- : 
pezó ház egyik melléképülete gyűlt ki. A 
tűzoltók gyorsan kivonultak, és a főépületek 
leégését megakadályozták.

Lopott ló. Gyakran Írnak a lapok a ci
gányok garázdálkodásairól. Szabolcsmegyó- 
ben a lólopás is gyakori. Tegnap Bajusz Já
nos helybeli kettöstókertségi mezőőr látta, | 
hogy egy cigány asszony egy lovat vezet az 
utón. Megszólítani nem merte, mert nem volt 
biztos a lopásban. Észre vette később, hogy 
az asszony ló nélkül halad, mert későbbi j 
megbizonyosodása szerint azt a tengeriben ! 
nyűgbe tette. Óvatosan oda lopózott, és a 
lovat csendesen a házához vezette. Majd ke- j 
rülö utakon a cigánynő elé került, aki szem
mel láthatólag keresett. A nő észrevett egy i 
hatalmas elbújt cigányt, akivel pár szót vál- ' 
tott és a lóért mentek. Ekkor a mezőőr elé
jük állott és igazolásra szóllitotta fel őket. 
Birkózásra is került a sor, de a mezőőr 
egyik társában segítséget kapott. A férfi el
szökött de a nőt beszállították, aki azt vallja, i 
hogy Pazonyban kapta egy Balog nevű em- | 
bértől a lovat ajándékba.

A polgármester figyelmébe. Vettük a kö
vetkező levelet: Nagyságos Szerkesztő Eri 
A forróságtól eltekintve, több úri család szo
kásba vette, hogy este fél 8 óra tájon ki
ment a nópkertbé és ott időzött 1 és fél órát. 
Legutóbb is ezt tettük, de a gőzfürdői pénz
táros kikergetett bennünket. Kérjük ezen fel- j 
izolálásra felhívni a polgármester ur figyel- j 
mét. Tisztelettel (aláírás). I

Meglőtt ember. Bodnár János nagykállói 
lakost még eddig ismeretlen tettes meglőtte. 
Sérülése életveszélyes, A nyomozat folya
matba tétetett.

Véres verekedés. Leviczki József kántor- 
jánosi lakos üsszeverokedott Helebrandt Jó
zsefiéi, aki úgy vágta karon, hogy keze el
törött. Fején is súlyosan megsérült. Beszál
lították az itteni kórházba.

Rövid zárlat. Szent István király napját 
megelőzőleg a helybeli róni. kath. lelkészi 
hivatal a templom kivilágítása céljából átirt 
a villamossági társasághoz áramszolgáltatás 
végett. A gépeket üzembe helyezték d. e. 10 
óra tájon, de feszültség nem jött létre és a 
lámpák sötétek maradtak. A primervezeték 
rövidzárban volt, vagyis az ellentétes áramot 
vezető két drót egy helyen egymást érte. 
Ellehet képzelni, hogy milyen fáradtsággal 
jár az ilyen érintkezés fellelése, mivel egy 
pár milimóter hosszban való összeérés is elég 
a lámpák kialuvására. A város csaknem min
den utcáján van most vezeték, és bármelyi
ken jöhet létre rövid zár. Vasárnap is utcá- 
ról-utcára j írtak a szerelők, mig meglelték a 
hiba forrását. Szerencse, hogy a nappali 
áramszolgáltatás megrendelése miatt észre
vették a hibát, és estére megszüntették azt, 
mert ha csak este veszik észre, egész éjjel 
sötét lett volna a város. A rövid zárlat 
(kurcschlus) úgy jön létre, hogy erőmüvi 
utón a vezetékek összeértetnek. Legtöbbnyire 
az utcán úgy keletkezik, hogy sárkányozó 
gyerekek a spárgával összehúzzák a dróto
kat. A sárkány darabok esős időben szintén 
vezetőkké válnak, és kiolthatják a lámpákat.
A vasárnapi rövid zárt is bizonyára gyerekek 
okozták. Felhívjuk a rendőrfőkapitány figyel
mét erre a körülményre és felkérjük a sár
kányozás erélyes betiltására, mivel az a köz
világítást veszélyezteti, és sok ló elragad 
tóle. A villamos vállalatot nem lehetne ilyen 
körülmények közölt felelősségre vonni, ha 
sötétek maradnának az utcák és a magánosok 
lakásai.

Nagy lopás. Komecsóról írja tudósítónk, 
hogy ott még eddig ismeretlen tettesek nagy 
lopást követtek el. Nagy Antal kamarájának 
felfeszitéso után 9 zsák gabonát, Marton Dáni
eltől 2 zsák gabonát loptak el. Utóbbinak 
kapujában egy tele zsák rozsot találtak, amit 
menekülés közben hagytak ott a tettesek. A 
tolvajok szekérrel voltak a lopások helyein.

Nemtelen bosszú. Vajas Ferenc kemecsei 
lakost kellemetlen meglepetés érte. Valami 
haragosa éjjel egy holdas hagyma tábláját 
kigyomlálta és elvitte. Eltekintve a károsodás
tól nagy a bosszúsága a tulajdonosnak, mert 
másnap reggel munkásaival kivonult a fel
szedés végett, és akkor vették észre a tábla 
ürességét.

Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék 
Sajti Péter büdszentmihályi lakost gondnok
ság alá helyezte.

Szökött toionc. Karpelesz Lajos tolonc, 
aki ellen büntető eljárások vannak folyamat
ban, a nyírbátori toloncállomásról megszökött.

Lopás. Schmidzsár Erzsébet cseléd, Weisz- 
man Ignác nagyhalászt lakostól több értékes 
tárgyat ellopott és megszökött. Körözése iránt 
az intézkedések megtétettek.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. (A
debreceni kereskedelmi és iparkamara hiva
talos közleménye).

Hadsereg terményszükségletei. 7880/1905. 
A cs. és kir. 7. hadtestbiztosság közzétette 
az egyes állomásokra 1905 —1906-ra végér
vényesen megállapított szükségleti mennyisé
gek jegyzékét. A részletekre és határidőkre 
felvilágosítást nyerhetni a debreceni kereske
delmi és iparkamaránál.

Felhívjuk t, olvasóink figyelmét Tóth 
Elemér zongoraművész budapesti zongora és 
ónekiskolájára. A hozzánk beérkezett értesítő

szerint ezen iskolában — melyben a tulajdo
nos a tanítást speciális módszere szerint ki
zárólag maga végzi — a zenei kiképzés az 
eddigi rendszerhez képest aránylag igen rö
vid időn belül történik. Úgy a zongora, vala
mint az énektanszéken a művészi kiképzésig 
haladhatnak a jelentkezők. Az iskola csopoii- 
tanitással és külön órák adásával is foglalko
zik. Beírások és bővebb felvilágosítások az 
intézet helyiségében (IV. Bécsi-utca 5. sz. 
II. em.) eszközöltetnek.

Circus. Gazdag, circus igazgató ma este 
kezdi meg előadásait a Búza-téren. A nekünk 
bemutatott névsorból Ítélve a társulat csak 
ugyan megérdemli a pártolást, mert a maga
sabb mülovaglás, lóidomitás, testgyakorlal. 
légtornázás és erőmű vészét terén igen vál
tozatos mutatványokat tud nyújtani. A társu
lat erői közül Rosina k. a. műlovarnőt, az 
igazgatót, Winkler erőmű vészt, Alexandra k. 
a. voltige lovarnőt, Klinsch akrobatákat, 
Tekla k. a. dróttáncosnöt, a bohócokat, lég- 
tornászokat és Gazdag L. zenebohócot és 
equilibristát emeljük ki s az előadásokat a 
közönség tömeges pártfogásába ajánljuk.

Tüdőbetegségek gyógyítását idézi elő az 
első stádiumokban az előkelő o.vosok által 
ajánlott „Sirolin*. Előrehaladt esetekben is 
feltűnő javulást eredményez. A „Sirolin* kel
lemes szaga és ize miatt felnőttek és gyer
mekek által szívesen vétetik és nem bántja 
a gyomrot, mint a creosot és annak pr'ápa- 
ratumai. Ellenkezőleg, már rövid használat 
után jávul az étvágy, az emésztés, és múlnak 
a tüdőbetegség tünetei.

Szilágyi és Diskant miskolci gépgyáros 
ezóg kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „Vil
lám" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk a figyelmét; különösen pedig a cég 
által feltalált és készített „Kossuth" „Kincsem* 
és „Hegyalja* borsajtók, nem ködömben a 
nagyüzemü préseléshez készített „Rákóczy 
kettős kosaru* sajtókra, a melyeknél a régi 
világ fából készített prése zseniálisan egye
sítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczól, alsó része faszer
kezet. Ennélfogva a must sehol sem érint
kezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami 
a must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. 
A törkölyt sem kell összevagdalni, hanem 
kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. 
Az 1902. évi egri és pozsonyi II. mezőgazda- 
sági országos kiállításon a ezég borsajtói kü
lön első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntetve. 
A ezég ízléses árjegyzékét kívánatra minden 
érdeklődőnek megküldi.

K a la p  és n y a k k e n d ő  ú jd o n s á 
g o k  F ü lö p  D e z s ő n é l.

Vadásztöltények, lőpor, serét, flóbert 
és revolver golyók. Kerti és szalon tűzi
játékok, Dohányzsineg, és termény zsák 
legjutányosabban beszerezhető: H irs c h - 
le r  M ó r cégnél Nyíregyháza, Városház
tér 5. sz.

C S A R N O K .

A nagy K. betű.
A paedagogia nem mesterségem ugyan, 

de azért hallatlan lelkiismeretességgel igye
keztem Lajcsit az irás és olvasás alapvető 
tanulmányaiban elősegíteni. Hogy kicsoda ez 
a Lajcsi és hogy jutottam ón ahoz, hogy 
ezzel a nagyreményű csemetével ilyen ló- 
lekölő foglalkozásra adtam a fejemet, azt a 
legrövidebben igy mondhatom meg: Lajcsi 
öt és fél éves, öcscso egy hercig, kis feke
te szemű, szöszke leánynak aki Lajos bará
tunknál épen tiz évvel, három hónappal és

I KOVÁCSI JENŐ
1 M  Kelie-Tászon és reliérneií áraMza,

"  Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám. =====

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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huszonnégy nappal idősebb, —- tehát még 
abban a korban van, hogy a közte és öcscse 
közti időkülönbséget ilyen precizitással meg
határozni nem nagy indiskrétio — s akit 
Gizikének hivnak ugyan, de akit az én ti
tokban fabrikált verseim a bizonyos körök
ben közkedveltsógnak örvendő Ö betű alatt 
emlegetnek. Fricskázza meg az orrát, aki 
nem képes felfogni, hogy miért foglalkoztam 
hát én olyan szívesen Lajcsi alapvető tanul
mányaival.

Pedig Lajcsi az igazat megválva, hatá
rozott ellenszenvet érzett minden komoly 
stádium iránt.

Végtelen próbára tette türelmemet nem 
egyszer, pedig gyakran kapott barackot is a 
fejebubjára.

A mama természetesen nagyon szíve
sen látotf. Hiszen melyik mama ne örülne 
annak, hogy egyetlen fiacskája, osztálytár
sainál midig előbb jár két vagy három be
tűvel ?

Protegáltam tanítójánál is, kivel szem
ben olyan áldozatra is kész voltam, hogy 
minden második karambol parthiet rám hagy
tam veretni, csak hogy annál állandóbb le
gyen köztünk a barátságos viszony. Első is 
volt a gyerek !

Mindennap beállítottam hozzájuk ponto
san mint egy chronometer.

Lajcsi rendesen ugrándozva futott elé
ben, de a táblát, meg az abcét Gizikének 
kellett előkészíteni s Lajcsi nem egyszer 
megtette azt a tréfát, hogy úgy eldugta mind 
a kettőt, miszerint jó időbe került, mig Gi
zikével együtt megtaláltuk.

Az órák után természetesen nem ajánl
hattam magamat, mint egy fizetett instrutctor 
s igy a félóráig tartó lecke után — és 
révén — rendesen két-három óráig is ott 
maradtam.

így jutottunk el lassanként a nagy K. 
betöhöz.

Lajcsi az nap megint elemében volt. 
Jó félóráig is kerestük a tábláját s a félóra 
alatt háromszor is ránk pirított kacagva, 
hogy az ablakban ugyan meg nem találjuk, 
kivált ha nem keressek és másról beszélge
tünk egymással. Mindannyiszor egy barackot 
kopott.

A harmadiknál nem eresztettem el ad
dig, mig be nem vallotta, hogy az én kala
pom alá dugta a táblát, amint beléptem — 
s én nem vettem észre, mert akkor is Gizi
kére néztem.

Ezért a vallomásért kapta a negyediket. 
Esze ágában sem volt, hogy zokon vegye. 
Nem birt magával, annyira tetszett neki, 
hogy nem láttam meg csinyjót, mert másutt 
járt a szemem.

Végre is komolyan kellett fellépnem s 
ráparancsoltam, hogy figyeljen, mert most 
már nehéz betű következik a négy K.

Megmutattam előbb, hogy néz ki és 
hogy kell leírni. Aztán vezényelni kezdtem :

Egyenesen fel ! ! Kereken le ! ! Kere
ken fel ! !

Mikor eddig jutottunk, a ^legkomolyabb 
arccal felém fordái s ezt kérdezi tőlem:

— Pista bácsi, szereti maga Gizikét ?
Elállott a lélegzetem. Hol jár ennek a

fiúnak az esze ? Honnan veszi ezt a beszé
det ? Eh, gyermek csacskaság! Nyugodtsá
got erőltettem:

— Hogy ne szeretném, szeretem bi
zony, de téged nem szeretlek, mert nem 
figyelsz ! Látod most is milyen figurát csi
náltál, töröld le hamar, kezd újra!

Legalább elfordítottam a figyelmét. Le
törölte s kezdtük újra.

— Vigyázz ! Kereken fel !
— Kereken ? Hiszen az előbb egyene

sen kellett.
— No hát egyenesen fel ! Már látom, 

hogy ide figyelsz, most már szeretlek té
ged is !

— Igen de nem úgy, mint Gizikét !
Nem úgy ? Mit beszél ez a íiu ?
— Nem bizony, mert megint más felé

jár az eszed! hogy tartod azt a táblát ? Ülj 
egyenesen, ne görbisd meg a hátad !

— Gizikének is mindig ezt mondja a 
mama, Pista bácsi még is szereti ötét !

— Te Lajcsi, ne hozz ki a sodromból, 
mert még egy barackot kapsz s holnap nem 
jösz velem a cukrázdába! Kezdjed! Egyene
sen fel, kereken le, kereken fel, egyenesen
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le, kereken előre felkanyaritani ! Úgy ! Ez 
jól van !

— Most már szeret Pista bácsi ?
— Szeretlek.

— Igazán?
— Igazán.
— De hiszen ón nem lehetek a Pista 

j bácsi felesége!
Feleségem ? Ez a kölyök nem magától 

találja ezeket ki, ez hallott valamit valahol! 
Megállj betyár, kiveszem ón belőled s hol 
és mit ? !

— Hát Giziké az ón feleségem lesz ?
— A Zsuzsi mondta; meg azt is mondta 

még, hogy nem azért jár Pista bácsi mi hoz
zánk, hogy engem tanítson, hanem a Giziké 
után ! !

Kötözni való cselédek mire nincsen 
gondjuk, meg idejük !

— Kinek mondta ?
— A Józsi bácsiók szobaleányának, az 

Erzsinek !
— Mikor ?
— Ma reggel, mikor engemet az isko 

lába kísért !
— No hát mond meg neki, hogy nem 

igaz ! !
— Hát ugy-e, hogy nem igaz ?
— Nem !
— Mondtam ón is nekik, de azt mond

ták rá, mit tudok ón ahhoz. Gyermek va
gyok még ón. De meg is mondtam nekik, 
hogy ne hazudozzanak olyan sokat egy
másnak !

— Azaz, hogy ne szólj semmit; hanem 
tanuld meg, hogy a cselédek beszédjére 
nincs mit adni!

— Hát nem szereti Pista bácsi Gizikét ?
— Szerotem ón !
— De nem veszi feleségül ?
— Ugyan hagyd el már, ha mondom, 

írjad tovább azt a K. betűt. Azaz, hogy tö
röld le, kezd elöl, próbáld magadtól leírni, 
amennyit már írtál. Tanuld meg jól, mert a 
nagy K. nagyon nehéz betű !

— Dehogy nehéz, hiszen eddig olyan, 
mint a nagy J. Azt pedig már egész jól tu
dom irni !

— Csak töröld le és ird újra !
Legalább addig gondolkozom, mit le

hetne itt valami okosat tenni, hiszen már a 
cselédek, meg a Lajcsi nyelvére kerültem.

Mire leírta újra megszólított:
— Nem veszi el hát Pista bácsi Gizi

két, ugy-e ?
— Mondtam már és hallgas !
— Csak tudni akartam, mert meg aka

rom mondani Gizikének is !
— Mog is fogom a fiiled, csak szólj 

egy szót is valakinek !
Ep ekkor lépett be Giziké. Én ugyan 

fülön kaptam Lajcsit, de az sikoltva kiál
totta elibe:

— No Giziké ne félj semmit, nem vesz 
el Pista bácsi feleségül!

Köve meredtem, de Giziké is olyan 
lett, mint a fal, hogy a következő pillanat
ban olyan piros legyen, mint ón lettem. Laj
csi ez alatt elszabadult s vihogva mutatott 
reánk :

— Nini ! hogy elpirultak mind a ketten !
A zajra bejött a mama is.
— Mi történt itt ? Lajcsi, te kötni való, 

mit csináltál megint ?
— Én nem csináltam semmit édes mama, 

— hadarja Lajcsi mielőtt torkon ragadhat
nám, — csak épen azt mondtam meg Gizi
kének, amit Pista bácsi mondott, hogy ő 
nem veszi feleségül Gizikét !

A nagy K. betűre nem én tanítottam 
meg Gizikét, mert a mama négyszemközt 
tudtomra adta, hogy az ő Gizikéje várhat 
még; nekem meg inkább azon járjon az 
eszem, hogy legyen belőlem valami.

Pista.

KÖZGAZDASÁG.
Védekezés a takarmányhiány ellen.

(Folytatás és vége.)

A keszthelyi keverék őszi rozs- és repeze- 
keverékböl áll; előnye, hogy nemcsak a 
jövő, hanem már a jelen évben is szolgáltat

zöld takarmányt. Minthogy a keverék őszi 
rozs és repezóböl áll, ennélfogva csakis jó 
minőségű közép kötött, telovényes talajon ér
hetünk el vele sikert, a hol a káposztarepeze 
buján fejlődhetik ; gyenge erőben levő tala
jokon ősszel alig ad valami termést, a tava
szi is csekély lesz. Megfelelő talajon bármely 
vidéken termeszthető, mivel a téli fagyokat 
mindkét növény elég jól kibírja annál is in
kább, mivel ősszel mogkaszálva, a kipállástól 
sem kell tartani.

A vetésforgóban bármely növény után 
vethető, a melynél elég idő marad a talaj 
jó előkészítésére. Az előkészítést a repeze 
kívánalmaihoz mérten, esetleg többszöri fo
gasolással és hengerezóssel egészen porha- 
nyóssá kell tenni, különben sikert elérni 
nem lehet. Augusztus 20-adika körül megkezd
jük a vetést oly módon, hogy a vetöszán- 
tásra kézzel elszórunk 50 kg. őszi rozsot, ezt 
befogasoljuk, majd hengert járatva, utána se
kély mélységre, sorvetőgéppel elvetünk 10 
kg, őszi káposztarepezét 20—30 sortávolságra. 
A hol ősszel tartós szárazság nem uralkodik, 
ajánlatos egy heti időközökben két- esetleg 
három részletet is vetni, hogy jövő tavasszal 
ne kapjunk egy időben nagy tömeget. A vető- 
gép után hengerezünk s a henger után tövis
boronát akasztunk a talaj felületének meg- 
lazitása ezéljából.

Kedvező időjárás melLtt az augusztusi 
vetésű keverék már október elején 15—20 
cm. magasra nő s okkor megkezdjük a ka
szálást s folytatjuk az időjárás szerint novem
ber elejéig, esetleg végéig. Legjobb kisebb 
fogásonként harmat leszállta után kaszálni és 
24 óráig renden fonnyasztva, eleinte több, 
majd kevesebb szecskával etetni, mert fel- 
fuvó hatása van. Ily módon az őszi takar
mányozásnál körülbelül holdanként 60—70 q 
24 óráig fonpyadt takarmányt nyerhetünk; 
tavasszal ugyanoly mennyiségre számíthatunk. 
A nyert takarmány igen jó minőségű s az 
állatok szívesen fogyasztják, miért a zöld 
takarmány etetés kinyujtására előnyösen al
kalmazható.

A téli takarmányozás nehézségeinek le
küzdését azzal is könnyíthetjük, ha azon 
takarmányféléket, a melyeket rendes évek
ben nem etetünk, vagy a melyeket az álla
tok csak legnagyobb szükség esetén esznek, 
bezsombolyázás vagy czukorszörppel (melasse) 
való meglocsolás utján ízletesekbe tesszük.

Ha közvetlenül a tengeritörés után le
vágjuk a kórót és azonnal behordjuk, akkor 
abban van még annyi nedvesség, hogy ka
zalba rakva megpuhul és megszecskázva té
len jól megeszik az állatok. A tengerikórót 
ezen czélból törés után azonnal be kell hor
dani és a kévéket feloldva úgy kell kazalba 
rakni, a mint azt a zsombolyai kazal ismer
tetésénél leírtuk. A kazalba rakott tengeri
kére fölmelegedés után már a vázolt módon 
leföldelendő.

A répalevolet és ezukorrépafejet rende
sen ősszel etetik és télre nem teszik el, pe
dig bezsombolyázva, vagy földfeletti priz
mákba rakva, jó takarmány és télen is szí
vesen eszik az állatok. A répalevelet és fejet 
úgy rakhatjuk prizmába, hogy 2—2Va méter 
széles, egy ásónyom mély és tetszésszerinti 
hosszúságú árkot huzunk és ebben oly ma
gasra halmozzuk fel a répafejet és levelet, 
a mily magasan az lehetséges és a mint az 
összerakott prizma melegedni kezd, 30—40 
cmt. földdel borítjuk be.

A zsurlós, bókarokkás, csádós füvet, 
melyet az állatok szénává szárítva alig vagy 
épen nem esznek meg, bezsombolyázva szí
vesen eszik és azért ilyennek bezsombolyá- 
zásával is növelhetjük téli takarmánykész
letünket.

A törekot és zsurlós szénákat, ha vízzel 
hígított czukorszörppel (melasse) meglocsol
juk, az állat szívesen eszi.

Könnyithetünk még a takarmányhiányon 
lombtakarmányok gyűjtése által is, s hogy a 
takarmányul is felhasználható szalmaféiéket
ne kelljen almozásra felhasználni, szükség ese
tén homokkal, tőzoggel, vagy tűlevelűek gá
lyáivá! is lehet almozni.

Szerkesztői üzenetek.
A beérkezett levelekre legközelebb vá

laszolunk.



7l!)Oő. augusztus 26. . S Z A B O L C S "

hordógyáros Beregszász.

Ajánlok jó fehér fából 
készített, s z u m e n t e s  
= —  boros =—

HORDÓKAT
a kővetkező árakban:

165-180 literig á 6 K. 10 fillér, 
200—240 literig á 6 korona, 
240—315 literig á 5 K. 95 fill,

hektolitereukint.
Nyíregyházi állomásig szállítva.
A legjobb k iv ite lről  t i s z t e l i  
vevőimet e lő r e  is b iz to s í to m .

Kiváló tiszteiéi tel:
KESZTENBAUM HERMÁN.

r*
Kérjen csak

í Selle & Kary’s j
í
!♦
!íT ♦

j leg jobb t is z t í tó s z e r t  m in d e n fé le  I
í s á r g a  é s  f e k e t e  c ip ő h ö z ,  j• _ •

Különösen ajánlható *
Boxcalfs-, Oscaria-, Chevraux és Lack : 

cipőknek. I
I B é c s ,  XII I. = i♦%

. . a

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

Firofiffl NIGRIN
különösen ajánlható Clievreaux, Box- 
calf és Lackbörnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik. 

Mindenütt kapható, 
tsai

• S Í R K Ö V E K
‘3  mindenféle alakban és nagyságban a

•  l e g o l c s ó b b  árak
2    m e lle tt  k a p h a t ó k :   

IFÜHRBR ZSIGIOND FIAINÁL
g    Ny i r e g y  házán,   
^  V á r c n e g y e h á z - u t c z a  5 - ö d i k  s z á m .

• M M M M M M N *

S z i l  különös flgyelmátie!
Mielőtt iskolás gyermekeiknek 1 ir- 

mit is beszereznének, kérem az elismert 
legolcsóbb és legnagyobb választékú üz
letem megtekintését.
Egy jó minőségű ruha-, haj- és fogkefe 15 kr. 
és feljebb. Egy jó minőségű bontó és porfésii 

15 kr. és feljebb.
Egy jó minőségű kétágú zsebkés 15 kr. és feljebb 

» » ,  bőr pénzerszény 15 kr. „
Egy csinos zsebtintatartó csukható 15 kr.

Jó minőségű gyermek zsebkendő 6 krtól feljebb
v a ló d !  to já s  o la j s z a p p a n  7 k r .  

Csinos fa kasetta 50 kr.
Kézimunka kosarak 15 krtól feljebb.

Nagy választék iskolatáskákbais.
Kitűnő minőségű gyermek patent harisnyák.
Gummi szallag, nadrágtartó; utazó kosarak, fa 

kofferek és kézi bőröndök.
= = = = =  Á lla n d ó  -
n a g y  g y e r m e k j á t é k  r a k t á r .

Gyermek-kocsi. Reform szék.
Tisztelettel

H )  e u t s c h  J .
(Hibján Sámuel utódai fűszer-üzlete m.)

Első Nyíregyházi Bazár.

1902. Egri borász uti kiállításon. Temesvár 1901. 1902. orsz. gazdasági kiállításon
I-ső dij, aranyéren és díszoklevél. I-sd dij díszoklevél. I-ső dij, áh ami aranyérem.

99V I L L Á M "
egujabb centrifugális éogyózd és zúzógépek.

A.  S C H A N I L ,
= =  zsiráru ügynöksége, —  = j
Bécs. XVII. Haupstrasse 67. [

B O R S A J T O K .
Legújabb rendszerű könyök szerkezetű 

.Kossuth", „Kincsem", „Ilegyalja", „Mabilte" 
és „Acólorsós" a magyar bortermelők legked 
veltebb borsajtói.

Legújabb rendszerű Rákóczy „kettős ko- 
saru“ sajtók nagy üzemű préseléshez.

Főelőnye: a must sehol sem érintkezik 
vasrószekkel! Egyszerű kezelés ! óriási erőki
fejtés ! A törköly' egy darabban és könnyen 
kivehető! Egy ember által könnyen kezelhető.

S ző lö z u zó k  és b o g yó zó k .

SZILAGYI és DISKÁNT
g é p g y á r a

M1SKOLCZON.rÁrjegyzék ingyen.

Uj b o ro s  h o rd ó k .
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Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására adni, hogy az

Első Nyírvidéki
H o r d ó g y á r

képviseletét megnyertem. Állandóan m inden  
nagyságú hordókat nagy választékban 
raktáron tartok és legolcsóbb áron  
árusítom.

Ugyancsak üzletemben kapható borta
posó zsák  minden nagyságban.

V idéki m egrendelések gy orsan  
és  pontosai* eszközöltetnek.

A n. é. közönség pártfogását kérve 
tisztelettel

Wassennaim Sámuel.
t  | S ző lő  taposó  zsá k .

<
o
tó
»
N
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UJ ÜZLET ! SZOLID ÁRAK !
Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a „Korona" 
épületben, (a MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

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

Sok évi, a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ismeretségem lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.

A n. ó vevő közönség szives pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

Pl i EI SZ BERTALAN.

Óriási választék ! Pontos kiszolgálás !
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2086/905. tk.
Árverési hirdetmény.

A nyírbátori kir. járásbíróság mint tkvi. 
hatóság közhírré teszi, hogy a nyíregyházai 
kir. pénzügyigazgatóság mint a kir. kincs
tár képviselője végrehajtatnak, Svelta Má
ria : Hercku Jánosné, Svelta Gizella:
Kos Jozsefné, továbbá kiskorú Svelta Já
nos, Svelta Juliánná és Svelta Ferenc 
pócspetrii lakosok ellen, 493 korona 19 
fillér tőke, ennek esedékes kamatai 15 
korona 20 fillér eddigi, úgy 23 korona 
34 fillérben ezennel megállapított jelenlegi <^] 
s a még felmerülendő költségek behajtása 
iránt folyó, végrehajtási ügyében ezen 
kir. járásbíróság területén fekvő a pócs
petrii 429. sz. telekjegyzőkönyvben A. J.
17. sor 115., 621., 832., 1003, 1191.,
1232. és 1416. hrsz. alatt felvett ingat
lanok a Cs. sorsz. alatt özv. Svelta Já
nosné, szül. Szmolenka Mária javára be
kebelezett özvegyi haszonélvezeti joggal 
terhelten és pedig az A. I. 1. sorsz. 
alatti ingatlan 800 korona, az A 1. 2 — 7 <^]
sorszámok alatti ingatlan 1718 korona 
értékben, az 1905. évi szeptember hó 16. 
napján délelőtt 10 órakor Pócspetri köz
ségházánál megtartandó nyilvános árve
résen becsáron alul is elfog adatni.

Az árverési feltételek következőleg 
állapíttatnak meg: 1. Kikiáltási ár, a fenn- 
tebb kitettbecsár. 2. Bánompénzül a becsár 
10 százaléka teendő le.

Nyírbátorban, 1905. junius 27-én.
íiuly, kir. járásbiró.

Hogy hosszuéletüek és egészségesek legyünk,
igyunk

Rdpáti gyogy-
ásványvizet.

Az erdélyi havasokból fakadó legjobb égvényes sa
vanyú v í z . — Magyarország Gieshübíere. — Az összes 
ásványvizek gyöngye.

Toroklob, gyomor, vese és bélbajok, vérszegénység IJJ

m

»

m

í̂ >
m

és hólyag hurut ellen kitűnő gyógyhatású.
fo r r a l páratlan.

Á r a :  Egy l i t e r  2 6  f il lé r . Fél l i t e r  18 f il lé r .
A literes üvegekért 10 llllór, a tel literesekért 6 fillér fizetendő, ami 

azonban visszatérittetik.
F ő r a k t á r :

HOFFMANN ADOLF
füszerüzletében Nyíregyházán, Korona épület.

m
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KÜLÖNLEGESSÉGI =  §
g a z d a s á g i  g é p e k ,  

c ik k e k  és m a lo m 
b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek

|j mindennemű 
m ű s z a k i

ti> íj[j mellett beszerezhetők és raktáron is ; 
ít találhatók ■ ■ ■ ------  - í|

j LICHTHAI MOS tíiíl |
R ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- bj 
r  teleket is elvállal. M
íj Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi téren. 

Fióküzlet: Mátészalkán.
. . . : azz

T a n k ö n y vek fé lá ro n !!
G ym nasium ban, polgári iskolában és az (jsszes 
elem i iskolákban használandó iskolakönyvek  uj 
példányok bolti áron, használt példányok féláron 

.— K A P H A T Ó K :  ---------

P i r i n g e r  I á n o s
könyvkereskedéseben Nyíregyháza. | Városházai

—  !! ÍRÓSZEREK, RAJZSZEREK!! —
Diák naptár és diák almanach ingyen.

irt\

a

Első nyírvidéki hordógyár
Nyíregyháza, Zöldségtér 9.

A legkitűnőbb anyagból készítünk

átalagokat minden nagyságban.

=  Hordókat =
G önczitől kezdve a legnagyobb t r a n s p o r t  hor
dóig. úgyszintén s z ü re te lő  és p in c e -e d é n y e k e t,

tölgy vagy fenyőfából a legjutányosabb áron.
Elvállal úgy magános, mint üzleti vagy uradalmi

pince-berendezéseket, 
javításokat s minden északba vágó munkát.
Kész hordókban állandó raktár.

Meghívásra bárhol megjelen.
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Holtherr és Schrantz §
8

bizom ányi raktára 0

MANDL E M I L
s z é n r a k t á r á b a n

N yíregyháza, Széehényi-térS.

A já n lja :
l  j Victoria sorvető és 
legjobb műtrágyaszóró g  
g épeit váltó k erek ek  nélkül. ® 
Répa és szecskavágóit, o  

Gőzcséplő gép eit. Stb.
íaO Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

0
o

0
o
a

8

-03
ISI03-O

NYOMATOTT FIK INGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN


	34

