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L a p c rk  a bel- és  külföld minden nagyobb v á ro séb a n  képviselve vaa

Ne esak nézzünk, — lássunk is!
Intézve: nagyságos Meskó László úrhoz, 
Nyíregyháza óvsz. gyűl. képviselőjéhez.

(K.) Keni dalba fogunk ! — Légi dalba, 
de — sajnos! —■ nem régi dicsőségről, 
hanem régi nyomorúságról zeng és — 
bizonyára ép oly hiába, ép oly eredmény
telenül. mint eddig már százszor. De azért 
el kell mondanunk, mert ha elkésve is, 
de jönni fog, mert jönni kell ama bizo
nyos jobb kornak, melyért oly hasztalanul 
eped Nyíregyháza város közönsége régóta 
és ha — mint eddig — ölbe tett kézzel 
várja, hogy a sült galamb a szájába repül
jön. epekedhetik időtlen-időkig, akár a fel
támadásig i s !

Ez pedig hej, de soká lesz m ég! — 
A leghivőbb hívőknek’ is nehéz ezt bevárni, 
hanem inkább azt kell tartanunk, hogy 
segítsünk mi magunkon Messiás nélkül is!

Nézzünk körül városunkban. De ne 
csak nézzünk, hanem — lássunk i s !

A lakosságnak egymás iránti irigy
ségéből és versengéséből városunk külső 
képe a folytonos haladás jeleit viseli ma
gán, azaz: nem is annyira a külső kép, 
mint inkább csak a keret. Bátran elmond
hatjuk mi i s :

— Szép a keret, amit csináltunk, de 
képet is kellett volna belé helyezni. A há
zakba emberek is kellenének, igazi em
berek ! . . .

Mert e külső alatt óriási a belső bajok 
sokasága. E város meglehetős testében 
osuf bajok, rút betegségek tanyáznak. Ep 
most. midőn a külső fejlődés a rendesnél 
nagyobb arányokat öltött, tűnnek lel ezek 
a bajok, természetes következéseként a 
sí külső fejlődés ellentétének a belső el
maradottsággal. E város keretében az el
maradt és parlagi hatósági szellem húzó
dik meg még mindig, görcsösen kapasz
kodván azokba a gátakba, amelyek a belső 
fejlődés útjában állanak. Iránytalanság, 
felületesség, elfogult tudatlanság, ósdi 
avatatianság, helytelen szellem, megméte
lyezett közérzet: ezek a betegség tünetei. 
Az eredményei hasonlóképpen szomorúak: 
drága milliókat megemésztő közigazgatás, 
mely pazar a kiadásokban és tudatlan a 
bevételeknek, a jövedelemnek megterem
tésében.

Sokat kell még haladnia e városnak, 
hogy a fejlődésnek utján ahoz a határ
kőhöz érjen el, amely a modern várost

jellemzi. Sok, nagyon sok szükséges még 
ehez. Első kelléke: hogy tanult, tapasztalt, 
szorgalmas, munkakedvvel bíró. a közér
deket mindennek fölébe helyező, a város 
érdekeiért sikraszálló, köztisztviselői legye
nek, akiknek munkája ne csak aktáknak 
sablonos és felületes elintézésében, hanem 
tudásra és szellemi emelkedésre valló alko
tásban is megnyilvánuljon. Legyenek a 
város tisztviselői valóban vezetői a város 
közigazgatási életének, ne csak akta el
intéző automata bábok, akikbe 
beledobják a havi fizetést és akik ezért 
egy hónapon át a városháza szobáiban 
töltik el a reggeli és ebéd. a délutáni 
pikkoló és uzsonna közti idejüket. De le
gyen az ellenőrző fórum, a közgyűlés is

drága és rossz, de milyen rossz! 
még az isten

milyen
hogy a külvárosokkal 
sem törődik, hogy a tanya lakosainak 
érdekét elinellőzik, hogy a városi jövedel
mek megteremtésében a kereskedelmet és 
ipart sújtják a legérzékenyebben, hogy se 
csatornázva, se kövezve ne legyen a vá
ros, szóval, hogy a közigazgatas minden 
ágában a fejlődés ellen munkálkodjanak.

Mert hát mink is van nekünk?! Van 
egy nagy emeletes épületünk, telve tiszt- 

elsejéíT^viselökkel óriási pótadónk!
No hát. aki ezzel beéri és ezen hit

vány állapotot a végtelenségig állandósí
tani kívánja, az csak interpoláljon és 
dikciózzék tovább is a közgyűléseken, de 
aki komolyan fogja fel a helyzetet, az

hivatása magaslatán. A közéleti ügynökös- , álljon talpra és néhány arra való embert
ködösnek ki kell pusztulnia abból a terem
ből, amelyben a város polgárságának 
ügyeit intézik. Ne szószátyárok, szócséplő
gépek. frázisverklik és műszakértő okari
nák fújják el a közgyűléseken betanult, 
vagy betanított megrovást nótáikat, hanem 
engedjenek helyet a szakértelemnek, a 
hozzáértésnek, az alaposságnak, a tudás
nak. Felelős tisztviselők álljanak helyt a 
hatóság munkájáért, ne pétiig bizottsági 
jegyzökönyv-hitelesitók. Csak igy lehetne 
várni, hogy a városházi munka valóban 
alkotás legyen, ne pedig kerékkötés!

Az ilyen közigazgatás megteremtené 
a maga eredményét. Akkor nem történ
hetnék meg, hogy a városi vállalatok egy 
rosszul kezelt gőzfürdőben tetöződjenek, 
akkor nem történnék meg, hogy a város

maga mellé véve, indítson akciót és ipar
kodjék kivinni a várost ebből a hínárból, 
ebből az iszapból, amelybe nyakig bele- 
sülyedt. Nagy lesz a munkája, aki bele 
fog, de nagy lesz az érdeme is, ha célt é r !

Olyan emberekre van szüksége a vá
rosnak, aki ne legyen lekötve a városháza 
embereinek ezerszeresen összebogozott ro
konsági. sógorság, komaság szálaival, aki 
ne legyen tagja, próba-inamsellje és balekje 
érdekcsoportoknak, szövetkezéseknek, ha
nem aki — többedmagával — megtudja 
teremteni Nyíregyháza egészséges gazda
sági életét, aki rendbe tudja hozni a pénz
ügyeket, aki irányt tudjon szabni a tiszt
viselők működésének, aki ellenőrizze, aki
től féljenek, aki rendet csináljon!

Aki képviselője legyen a város lakos
jövedelmeihez viszonyítva aránytalanul í ságának ! 
nagyok legyenek a kezelési költségek, j Meskó László ur. városunk képvise-
Nem történnék meg, hogy százezres jöve
delmekből ne teljék locsolásra, hogy a 
közbiztonsági viszonyokról beszélni se le
hessen, hogy a közegészség ilyen hitvány 
lábon álljon, ennek ikertestvére a köztisz
taság mese legyen, melyet a nyíregyházi 
ember csak hiréből ismer, hogy a köz
erkölcsi viszonyok botrányosak, hogy a 
kereskedelem és ipar gyámolitásával a 
hatóság nem törődik, hogy a gyáripar 
fejlesztésének hivatalosan ellenségei legye
nek, hogy ne legyen se városi könyvtár, 
se muzeum, hogy olyan színháza legyen, 
amely a denevérek hadiszállása, hogy 
semmiféle művészetnek nem tudták ott
honává tenni e várost, hogy nem tudtak 
megteremteni egy helyes gazdálkodási 
irányzatot, hogy a világítás drága, de

lője van első sorban nemcsak hivatva, de 
kötelezve is, hogy ez irányban a kezde
ményező lépést megtegye.

Állása, befolyása teszik hivatottá, a 
nyílt piacon önként tett Ígérete teszi kö
telezővé reá nézve, hogy minden személyi 
érdeket, minden bármily néven nevezendő 
melléktekintetet félre téve, Nyíregyházán 
egészséges közszellemet létesítsen és ezzel 
kapcsolatban mozdítsa elő ez elhanyagolt 
városnak fejlődését! Ne nézzen se jobbra, 
se balra, csak előre ! Tegyen félre — ismé
teljük — minden kicsinyes szempontot, 
mely e terv keresztülvitelében akadályozza 
és kezdje meg a regenerátió nagy mun
káját ambitióval, lelkesedéssel. Vegye maga 
mellé azokat, akiket munkatársaikul alkal
masaknak tart és tartsa távol magától

Az összes tavaszi újdonságok megérkeztek u. m.: hazai gyárt
mányú czipők, keztyük, harisnyák, övék stb.

Eisler Károly,
(Telefonszám : 114). női-, férfi-czipő-, rövid- és divatáru üzletébe 

Nyíregyházán.

Lapunk egyes számonként Kiss T. Emma dohánytőzsdójóben és Hirschler Mórnál kapható. Mai számunk S oldalra terjed.
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— még ha az illetőknek nem is esnék 
jól _  azokat, akik terveit keresztezhetnék 
és akik a közérdeket holmi igazgatói állá
sokkal. meg mi egyébbel nagyon is jól 
tudják, akarják és szokták az önérdek 
kaptájára huzni! 0 talán még rábírhatná 
a tapasztalt hálátlanságtól megcsöraörlött, 
a közügyektől visszavonult, de előbb a 
közjóért becsületből, a közélet mezején 
önzetlenül munkálkodott férfiakat, hogy 
társaiul szegődjenek és együtt, vállvetve 
áldozzanak a közügyek oltárán.

Ha ezt a nehéz, de magasztos felada- I 
tót Meskó László, városunk orsz. gyűl. j 
képviselője elvállalja t.s megvalósítja, na- í 
gyobb szolgálatot tesz e városnak, mintha j 
az országgyűlésen megszavazza a költség- 
vetést, pótágyukat, pótlovakat, Polcnyi-féle 
sajtószabadsági fejtegetéseket stb. stb. De 
nagyobb szolgálatot tesz a hazának is. 
mert egy életre való várost ment meg az 
elzülléstől!

Ezt várjuk mi Meskó Lászlótól, Nyír
egyháza orsz. gyűl. képviselőjétől!

Miről írjak?!
Sokszor magunk előtt is rejtelmes kissé, 

mikor már kész az újság, hogy ki irta össze 
ezt a sürü és tekintélyes masszát ? A lapnak 
minden héten el kell készülnie, megtelnie, 
sőt néha akkor a legérdekesebb, mikor ma
gunk, már mint az ujságcsinálók azt hittük, 
semmi sem lesz benne. Egy lapnál a munka 
különböző szálai — mint a telefondrótok — 
a szerkesztő asztalánál találkoznak össze, aki 
egy hadvezér szemével válogatja és áilitja 
össze a vezércikktől kezdve a legapróbb 
rovatig az egész lapot. Oh, ha már kész a 
lap, könnyen mosolyguuk, eszünkbe sem jut, 
milyen erőfeszítéssel szültük meg az e hétre 
szóló evangéliumot, illetve: a cikkeinket, 
amelyeknek megírására kötelezve vagyunk, 
amelyekre várnak a lapnál, amelyoknek te
hát okvetlen meg kell születnie. . . .

Péntek déli 12 óráig van idő. Akkor 
azonban már be kell adni Schlichter papa 
asztalára a cikket, mert d. u. Vs2 -kor a sze
dők kicsiny, de lelkes gárdája a metteur 
körültekintő és szakszerű, sikeres taktikáju 
vezérlete alatt, már várják a kéziratot. Most 
még csak d. e. 9 óra van, tehát még három órám 
van. Illet volna és meg lehetett volna ugyan 
már tegnap d. u. vagy este, sőt éjjel is Írni 
cikkeimet, de mikor tegnap még nem volt, 
vagy nagyon is sok volt a téma. Téma?! 
Enélkül biz isten nem lehet Írni. Íróasztalom 
fölött van egy kép: egy írni akaró alakot 
ábrázol, alatta e szavakkal: „Hogy is kezd
jem?! „Pedig nem ez a fő, nem ez a fontos. 
„Miről írjak ?!“ — ez az igazi nagy és nehéz 
kérdés. Már egy negyedtizet mutat az óra 
és még egy tollvonást sem tettem. — Nincs 
téma, vagy sok a téma. . . . E kettő pedig 
egyre megy. A nincsböl sem tudok Írni, a 
sokból sem tudom kiválasztani a legmegfele
lőbbet. . . . Meg aztán a talmudbeli bölcs 
már régen megmondta a maga nyelvén: „Kol 
jeszer kenutel dume. . . .“ A hangulat Unom 
fátyolát, mely olykor lebocsátkozik az író
asztal fölé, mindig félbeszakítja, eloszlatja 
valami. Könnyű lehetett a poétáknak a Pie- 
ridák árnyékos berkeiben költeni, de a tinta- 
foltos asztal mellett, dohányszagu levegőben, 
telefoncsöngés, látogatók, prózai gondok kö
zepette lehetetlen lelkünket zavartalanul át
engedni az Írásnak.

Féltiz! Es az üres papírok csak úgy 
várják a betűket. Persze nyár van, ugorka- 
saison. Miről is lehetne Írni?! Az aratásról?

(„Aratnak, kaszálnak........... “ „A délibábos
rónán megpendült a fényes kasza........... “ )
ez már elmúlt és különben is agyonirt téma. 
Ünnepek, mint pld. iiusvét („És fölpittant az 
Istenember sziklasirja........... “), vagy kará
csony („A betlehemi jászol fölött teljött a 
legfényesebb csillag . . . . “) nincsenek. így 
aratás után szokás a vöröskakasró! írni. Igen 
ám, de hí Nyíregyházán még a szobatüzek 
is kiveszőiéiben vannak. Mert hát fél az a 
bizonyos vöröskakas a Milánóban első dijat 
nyert tűzoltóságunktól, meg van benne annyi 
előzékenység Konthy dr. tüzoltófóp irancsnok 
irányában, hogy nem akarja udvarát, kertjét, 
tán konyháját is megfosztani attól a két- 
három — a közpénzből fizetett — tűzoltótól, 
kik a főparancsnok urnái házi munkálatokat 
végeznek. . . . Szerelmi dráma, vasúti katasz
trófa, oh dehogy is van........... Hát mi van
akkor?! Semmi, semmi?!

Tíz óra és még a cím sem kész. Nyug
talanul üiök íróasztalom előtt, rábámulok az 
üres kutyanyelvre és rágom a tollszárat, 
azaz: pardon, ez már nem igaz, mert író
gépen dolgozom, amit rágni mindenesetre 
kissé keménv és fárasztó lenne. — Lehetne 
talán a kánikuláról Írni?! Huszonnyolc tokos 
meleg, megszólaltatván azokat a bizonyos 
legöregebb embereket, akik ilyenkor rende
sen elvesztik emlékező tehetségüket...........
Pfuj! a kánikuláról Írni?! Ördög és pokol! 
hát már ennyire gyengülne „Muzsá*-nk, hogy 
ilyen cselekedetre merészkednénk ? ! Tizen
egy óra. Minden bűnöm eszembe jut, adós
ságaimról nem is szólva, no de ezek nem 
igen nyugtalanítanak, elvégezik helyettem
ezt is az ón áldott lelkű hitelezőim...........
Eszembe jut, hogy Schlichter papa kinn a 
szaletliben sörözik többedmagával és ón nem 
vehetek részt e kellemes foglalatosságban. . . .  
Oh, inkább lennék én ott — a szaletliben — 
segédje, munkatársa . . .  ah és verejtékező 
homlokkal Írni kezdek. — Imi, szabálytalan, 
olvashatatlan betűket. Az írásjeleket nem 
rakom fel, nagy betűket nem használok, az 
m, n, u egy és ugyanaz a kaparintás, az f 
betű szárát nem huzom le, annál konzekven- 
sebbül azonban a t betűjét, a z  — r, az r — z. 
Majd vesződik vele a szedő, meg a korrektor. 
Hanem a sorok'szépen sorakoznak egymás 
mellé. Halál megvetéssel irok. Letárgyalok 
mindent, ami csak tollhegyre kerül: irok 
arról a bizonyos terepfelvételről, vagy mi a 
szöszről, melyre azért lenne szükség, hogy 
aztán már annak alapján és ahoz alkalmaz
kodva rendezzük utcáinkat, építsük a házakat, 
de amely már két éve készül és tudj' isten, 
mikor lesz kész?! Erről eszembe jut aztán 
a városunkban újonnan létesült, vagy alakult 
„Házgyár! . . .“ mely elismerésre méltó buz- 
gósággal ópiti — valószínűleg minden szak
értelem híján, — nyakra-főre az olyan épü
leteket, melyeket ma már Paszabon sem lát 
szívesen a faluháza előtt pipázgató bölcsesóg. 
Nincs ezeken a házakon instálora még csak 
nyoma sem a szakszerű épitészkedósnek, no,
de annál több lehet a ------Pestről — nemes
buzgalommal beimportált — poloskáknak. . . .
— Mert a pesti ócska ajtó, ablakráma, keres
kedők ilyesmit is szállítanak, mintha anélkül 
is nem lenne elég ebből a fajtából Nyíregy
házán ! — Nem tudom, nem-e lenne bele
szólása a városi tanácsnak, a mérnöki hiva
talnak, az építészeti bizottságnak ebbe a 
dologba?! Apropos! Építészeti bizottság?! 
Nyíregyháza népe, légy boldog, mert neked 
ebből a szerzetből is van ám, hogy hol léte
zik, mikor, hogy, kivel, mivel működik ?!
— azt mi sem tudjuk, meg mások sem tud
ják, ineg a hivatalokban sem tudják, de azért 
mi állítjuk — biz’ isten, hogy van! Mérget 
veszünk rá, hogy' van. No de majd kerítünk 
még időt, ahogy kikutassuk rejtélyes hol
létét........... Riportereinknek mesés spurijuk
van és fölötte vállalkozó szellemű emberek, 
meglássák, nyomába jönnek ők még az épí

tészeti bizottságnak is, mint ahogy pld. ki
nyomozták azt az asszony't is, ki az uzsorás- 
kodás nem megvetendő sportját űzi és merő 
jószívűségből egy forint után hetenként nem 
vesz csak csekély húsz krajcár kamatot! (Ha a 
rendőrség kiváncsi lenne kilétére, készségé 
szolgálunk bővebb adatokkal.) . . .  A rendőr
ségről esvén szó, felhívjuk ügyeimét arra a 
fura helyzetre is, hogy a kisvasút nem meg
engedett eszközökkel gyarapítja bevételét, 
amennyiben ha pld. az állomásnál — egy-egy 
végleg elszánt utas — felszáll és leszurkolja 
a 2 0  fillért, melyért — mint ahogy a j égvén 
illetve jegyeken, mert ebből kapunk akár 
kettőt is — írva vagyon, a városmajori^ 
szállítana a kisvasút, hát legjobb esetben a 
kaszinó előtt okvetlen leszállítják a pasast 
ha ugyan előbb meg nem unja azt a minden 

i öt-tiz lépésnél ismétlődő procedúrát végig 
i élvezni, amíg a motort a kalauzok, vonat- 
| kísérő személyzet és utasok együttesen — 

vállaik toló erejének igénybevételével, — 
indulásra nem kényszerítik . . .  és azért egy 
ütött-kopott krajcárt sem lehet tőlük vissza
vasalni, holott a 2 0  fillérért jogot váltottak 
arra, hogy a városmajorig tolhassák az „ici- 
picivicit“ . . . (No, de ezt hagyjuk most, van 
még nagyon sok kivetni való a kisvasút 
ellen, melyrről alkalommal elzengenek a 
„Kutoniadák. . . .“) Írtam aztán az utcalocso
lásról. Ennek a módja is Tirpákiai speciali
tás ! . . . Történik évente kétszer: fóispáni 
installáció előtt és — amikor az áldott eső 
csak úgy' zuhog. . . . Szóval: iszonyúan bele
melegedtem az írásba és ritka vakmerőség- 
gél, elszántsággal. Oly'an dolgokról is írtam, 
ami miatt bizonyára elraktak volna (mert ez 
nálunk könnyen megeshetik!) . . . Végre le
kopogtam az utolsó pontot és viszem nagy 
örömmel Schlichter papához.

— No, olvasd fel! — Belekezdek, olva
sok már vagy' három percig, mire Schlichter 
papa kész a bírálattal és a megmásithatlan, 
megfeilebbozhetlen Ítélettel:

— Eregy, Kujonkám, oszt Írjál valami 
mást, mert ez első sorban is nagyon hosszú 
(három percig olvastam!), másodszor: rém 
hülyeség (köszönöm!), harmadszor: igvái 
még előbb egy' pohár sört! (E’ má' döfi!'

A szerencsétlen, leforrázott munkatárs 
pedig letörve megy' a szobába. — Hát újra 
kezdje az egészet?!

. . . Hirtelen felvillan a szeme, ötlete 
támadt: 2

Meg fogom Írni, hogy „Miről írjak ? ! . ..
És negy'ed óra, kész a fennti cikk !

A „ny i regy háza vi déki kisvas
utak* ismertetése.

(K eskenyvágány, mótorüzem, aeetiléavilájritás és t -lot unn 
való vonatjelzés a gyakorlatban.)

Irta  : Siposs Árpád. (Folytatás.)

Kitünően beváltott a távbeszélő is, mmt 
jelzőkészülék. — Ennek a rendszeresítései a 
szakemberek is ellenezték, mart maradandó 
jeleket nem ad és szerencsétlenségeknél ba
josabb megállapítani, hogyr az értesítés adója, 
vagy vevője követett-e el mulasztást, de ezznl 
szemben beigazolást nyert, hogy a közvetlent:! 
való értekezés mellett félreértések alig for
dulhatnak elő. Szokásba vették a nagyobb 
biztonság kedvéért azt is, hogy a vonat indí
tásának a tudatásához a vonatvezetőt is a 
telefonhoz szólítja az állomás kezelője, aki 
az egyik hallgatón személyesen hallja az 
elérendő állomás vezetőjének a válaszát e=> 
közvetlenül értesül a betartandó netáni rend
kívüli teendőkről. — Ha a mótorvezető nem 
találná eléggé világosnak a parancsot, akicor 
telefonice részletesen megmagyaráztatja an
nak adójával. Anyagiakban is kimutatható 
előnyt képez még az is, hogy' a t á v b e s z é l ő t
alarm i « t n l á l  v á c r 7 . a t F  tahit olcsón felfogad'

nagy választékban kaphatók
Kohn Ignátz

női-, férfi divat és rövidáru üzletében. (Városház palota).
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ható emberek is kezelni képesek, amit a 
távíróról mondani nem lehet.

A kisvasút kocsijainak a világítása ace
tilénnel történik. Úgy a motor, mint a pót
kocsi belsejének a megvilágítására 2  darab 
32— 62 gyertvás láng szolgál. A motor alvázán 
elhelyezett fejlesztő a motorkocsin kívül még 
egy pótkocsit képes gázzal ellátni. Ha két 
kocsit vontat a gép, akkor másodiknak önálló 
fejlesztővel bírót állítanak be. A vonat elején 
hatalmas reflektor van, melynek acetilén égője 
által előállított és összpontosított fénye több 
km távolságra ellátszik. A fejlesztők azokhoz 
a rendszerekhez tartoznak, melyeknél a kal- 
cium-karbidhoz alólről szivárog a viz, de csak 
akkor, ha azt a gáznyomás a belső talány
ból ki nem szorítja. Égy készülék 5 drb 62 
gyertvás lángot kb. 1 U óráig képes táplálni, 
taitalékkarbid behelyezése által azonban ez 
az idő tetszés szerinti időig hosszabbítható 
meg. A világítás megbízhatónak, vasúti kocsik
nál szokatlanul fényesnek és olcsónak bizo
nyult. Egyedül a motor és a pótkocsi közötti 
gummicsövön való átvezetés hagy fenn kí
vánni valót, de erről a továbbiakban fogok 
szólani.

Rátérek most már a mótorüzem ismer
tetésére. A motorkocsik sárgásbarnára festve 
úgy néznek ki, mint a budapesti elektromos 
vasutaknak a külvárosok felé közlekedő na
gyobb kocsijai. A motorkocsik súlya 8  í, a 
pótkocsiké pedig 4. Az előbbi hossza 9, az 
utóbbié pedig 7 ni. Dacára a 70 cm-es nyom
távnak, a kocsik belső szélessége 2  m 2 0  cm. 
A motoron 7 első és 14 111. osztályú utasnak 
van ülőhelye. A személykocsikon 27-en fér
nek el. A motor 2 telt kocsit is képes magá
val vinni, úgy hogy három járműre gyakran 
150-en is felszállanak.

A lokomotivoknál és gőzmotornál szük
séges kutak és viztartányok készítésének 
elkerülése, továbbá a huzamos időt igénylő 
elötütés szükségtelenné tétele szempontjából 
az igazgatóság a benzinmotoros üzemet fo
gadta el. Tényleg sikerült is elérniük, hogy 
az elő nem készített motor benzin és hütö- 
viztartányainak pár perc alatti megtöltése 
után azonnal üzemképessé válik a motor
kocsi. Ez nagy előny, mert az indulás előtt 
pár perccel érkezve is elvégezheti a sze
mélyzet a dolgát. Rendkívüli események elő- 
lordulásánál is megbecsülhetetlen körülmény 
a iolytonos üzemképesség. Füst, vagy más 
látható égési termék nincs. — Látni ugyan 
néha a hűtővíz tartánvából ködszerii anyagot 
ielszállani, de az tiszta vizgözből áll. A ben
zin szagot a kocsikban nem lehet érezni soha.

Hajtásra benzinmotorral közvetlenül kap
csolt és 500 voltos egyenáramot termelő dinamó 
árama szolgál. Maga a mótor és dinamó külön
élőn véve semmi különöset felmutatni nem 
képes. Ezek a közismert alakokhoz tartoznak.

De az, hogy mozgó kocsin elhelyezett 
benzinmotorral hajtott dinamóval termeljenek 
áramot és azt ugyanazon használják fel elek
tromos motorok segélyével a kocsi tovább
vitelére, ez uj kombináció és e téren még 
kévés tapasztalat áll rendelkezésünkre.

A kocsi egyhatodát foglalja csak el a 
raótorkezelő fülkéje. Ebben van elhelyezve 
a 4 hengerü, 1 0 0 0  fordulatra szerkesztett 
benzinmotor, amely 35 lóerőt képes kifejteni. 
A Nyiregyházavidéki kisvasutak Ü‘725 fajsúlyú 
benzint használnak, melyből kocsi-fcw-kint Ó‘ 4  

ky garantált mennyiség szükséges. A valóság
ban azonban ennek a -/•-ada körüli mennyi
séget használja csak el a mótor. Szokatlan 
meghatározás a gyár részéről a kocsi-fcm-kinti 
mennyiség, mert a pálya milyensége, a se
besség, valamint a terhelés befolyásolja a 
szükséges hajtóerőt. Helyesebb lett volna a 
vállalattól a szerződésben a lóerönkint szük
séges benzinmennyiséget kötni ki. A benzin
motort és a dinamót a kiindulási állomáson 
helyezik működésbe s azok a végállomás 
eléréséig folytonosan járnak. A kocsik indi- 
‘ása és megállítása, az elektromos vasutak
hoz hasonlóan, az áramnak az eleklromóto- 
r°kba való kapcsolásával és kikapcsolásával 
történik. A sebesség szabályozását ellenállá
sok beiktatásával érik el. Túlzottnak bizonyult 
azonban az a reménység, hogy a reosztát 
kezelésén kívül egyéb gondja nem lesz a 
mótorkezelőnek, mert bár a benzinmotor és 
dinamó öumüködöleg jár, azért útközben a 
pontos, egybevágó működésnek a megfigye
lése szükséges. A motorkocsik 2 tengelyüek
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és azok mindegyikére egy-egy elektromotor 
van ékelve. Az elektromotorokat a szükség
hez képest sorosan, vagy párhuzamosan lehet 
kapcsolni.

Ha a mótor fülkés része megy elöl a 
vontató kocsinak, akkor a benzinmotor és 
dinamó felé a kezelő háttal áll. A figyelő- 
ablakon kinézve bal keze felöl van a reosz
tát karja. A jobboldalon a szerszámszekrény 
nyert elhelyezést. — Közvetlenül előtte van 
szerelve a kézi fék. Veszély esetén azonban 
az erélyesebb elektromos féket, vagy ellen
áramot használ. Az ablak (első párkányán a 
elektromos-csengő gombja van megerősítve, 
melynek megnyomása által a mótor hátsó 
részén, a podgyász-fiilkében tartózkodó vonat- 
vezetőnek jelt adhat. Egy rövid csengöjel 
figyelést, kettő megállást, három veszélyt és 
rögtöni megállást jelent. A vouatvezető a 
kézifékjét a kapott jei értelmében kezeli.

Úgy a mótorkezelőnek, mint a vonat- 
vezetőnek a kéziféké mellett, egy nyúlvány 
emelkedik ki az aljdeszkából, melynek lábbal 
való nyomkodása által az utonjárók figyel
meztetésére szolgáló csengő szólal meg. Ezek 
felett egy automata van, amely túlságos ampér- 
számnál a vezetéket mágneses utón megsza
kítja. Ila ez nem működne kifogástalanul, 
akkor az ólombiztositék olvad ki. A mótor- 
tülke világítására olajlámpa szolgál. A mótor- 
fülke mellett nyert elhelyezést a III. oszt. 
szakasz, amit egy átjáró közbeiktatásával az
I. osztályú követ. Ezen szakaszoknak a belső 
berendezését már előbb ismertettem. Az I. 
osztály után következik a podgyász szakasz. 
A padoknak ugyanis, a budapesti elektromo
séhoz hasonlóan való elhelyezése miatt, a 
kézi podgyász elhelyezésére a kocsi belsejé
ben nincs hely. Ebben a szakaszban azonban 
— ahol a vonatvezető állandóan tartózkodik — 
a podgyász elhelyezhető és minden ragcédula 
nélkül kezelve, a leszálláskor az utas által 
visszakövetelhető.

A pályán ezidöszerint nincsenek fordító- 
korongok, mert a mótor előre-hátra menetelre 
egyaránt alk flmas. — Ha hátrafelé megy a 
mótorkocsi, ékor az elejéhez kapcsolják a 
pótkocsit és v pályát a vonatvezetö figyeli 
meg. Nevezett jelzéseket elektromos csengőn 
adja a mótorkezelőnek, amelyek azonosak a 
fentebb loirt a mótorkezelö által a vonat- 
vezetőnek ae a jelekkel. A tervezők azt hit
ték, hogy a rendszer oeválik, azonban a gya
korlatban sok hiánya észlelhető. Egyedül csak 
a lassítást, egyszerű megállást és veszély 
esetében a rögtöni megállást képes a sze
mélyzet egymásnak ez utón jelezni. Nincs 
például a hátrafelé indításnak jele, pedig a 
szerencsétlenségek elhárítása végett, erre is 
szükség van. Tegyük fel, hogy egy mótor 
áll s vele szemben egy tehervonat jön. A 
vonatvezetö látja a veszélyt, de nem tud 
hátraiuditást jelezni, pedig csak ezúton lehetne 
az összeütközést elkerülni. Az igazgatóság is 
érzi elmondottak hiányát és azt, hogy helye
sen a raótorkezelő csak is közvetlen szemlélet 
mellett járhat el. Minden nagyobb állomáson 
megkezdték már is a forditókorongok építé
sét s ezután mindig a mótorfiilkével elöl 
indítják útra a motorkocsikat.

Az elmondottak kétségtelenné teszik, 
hogy a vasút építése várakozáson felül sike
rült. A rendelkezésre álló gyakorlati tapasz
talatok elégtelensége mellett nem is lehettek 
képesek mindent elbírálni. Az ezutáni építők
nek könnyű lesz a helyzetük, mert a Nyír
egyházán észleltek nagybecsű anyagot szol
gáltatnak a tervezéshez.

A közjó érdekében valónak tartom rá
mutatni a hibákra és meg akarom ezzel 
akadályozni, hogy mások is ugyanazokat a 
hibákat kövessék el, amelyeket Nyíregyházán 
tapasztaltunk. Sietek megjegyezni, hogy az 
általam ismertetendő hibák nem okoznak 
nagyobb hiányokat, de ne feledjük, hogy a 
szerencsétlenségeket gyakran fel sem vett 
kicsinységek idézik elő, vagy hárítják el. — 
Csekély költséggel jár a hiányok pótlása és 
én bízom benne, hogy az igazgatóság nem 
fog szükmarkoskodni az újabb befektetések 
tárgyalása alkalmával. Saját érdekében teszi 
ezt a vasút, mert a közönség figyelmes ki
szolgálása, az üzem biztonsága, a menetrend 
betartása, az utasoknak nyujtottkényelem vég
eredményében a vállalat jó hírnevét fokozza 
és az utasok számát növeli. Ujabbi befekte
tések és célszerűbb szolgálati szabályzat által ;

; könnyíteni kell a személyzet helyzetén is, 
| mert az ut fáradalmai által megviselt személy

zet ébersége csökken s ebből anyagi kárai 
származhatnak a kisvasúinak.

A legnagyobb hiba abban rejlik, hogy 
a várható forgalomra nézve, a tervezés alkal
mával tett számítások a valóságban elenyésző 
csekélységnek bizonyultak, mert az évi for
galmat 1 2 ü, 0 0 0  utasra becsülték, holott ezzel 
szemben 1906. év áprilisban is 30,000 utasa 
volt a kisvasúinak. Nézetem szerint a kis
vasúinknak az utasai meghaladják az év vé
gén a 600,000-et.

A motorok és kocsik teljesítő képessége 
legfeljebb a feltételezett utasok számának a 
kétszeresére vannak méretezve. Ilyen körül
mények között az uiazás nem lehet olyan 
kényelmes, mint rendes igénybevételnél. A 
személyzetet elcsigázza, a motorokat pedig 
megviseli a túlterhelés. Mindennapi dolog, 
hogy a szabványos 2 0 0  /cm-es utón felül a 
motorokkal külön vonatok gyanánt, nagyobb 
utakat tétetett meg kényszerűségből az igaz
gatóság. Természetes következménye az el
mondottaknak, hogy a személyzet a menet
rendet a kívánatos pontossággal betartani 
nem képes, A motorok és kocsik számának 
rövid időn belül való emelése következtében, 
úgy ez a hiba, mint a többi, remélhetőleg 
meg fog szűnni. A számításokra tett észre
vételeimhez még csak annyit teszek, hogy 
a tervezők „Ismertetésüket" kinyomatták és 
közkézre adták. A nagy közönség azonban, 
nem véve ki a tényleges szakértőket sem, 
még a 1 2 0 , 0 0 0  utas remélését is hiú ábránd
nak gondolták, sőt nyilvánosan hangoztatták, 
hogy a részvényjegyzés biztosításának az 
érdekében van a szám feiszöktetve.

( \  égé köv.)

h í r e k .
Kinevezés. A füldmivelésügyi miniszter 

a felső-szabolcsi tiszai ármentesito és belviz- 
levezető társulat ma egy hete rendkívüli 
közgyűlésén hozott és a miniszteri biztosi 
intézménynek fenntartása iránti kívánságot 
kifejező határozat figyelembe vételével a tár
sulat ügyeinek vezetésére Vay Gábor grófot, 
Szabolcsvármegye főispánját miniszteri biz
tossá nevezte ki.

Anyakönyvi kinevezések. A m. kir. belügy
miniszter a tiszalöki anyakönyvi kerületbe 
Tatár Lajos aljegyzőt anyakönyvvezetö he
lyettessé, a bogátiba Gajáry Sándor segéd
jegyzőt anyakönyvvezető helyettessé, a bö- 
könyibe Dobik József jegyzői Írnokot anya
könyvvezető helyettessé kinevezte.

Beiratás az ág. hitv. ev. főgimnáziumba.
A folyó évi junius hó végén tartott beiratás 
alkalmával az I—II. osztály létszáma meg
telvén, a III—VIII. osztálybeli tanulók beira- 
tása, a jövő 1906—7. iskolai évre, szeptember
1., 3. és 4-ik napjain történik. — A javító és 
póttá vizsgálatok augusztus 30. és 31-én lesz
nek. A pótló és javító érettségi szóbeli vizsgá
latok szeptember 13- án kezdődnek (nem 17-én, 
mint az Értesítő közölte). A felvétel alkalmával 
a tanuló személyesen, szüleinek vagy ezek 
helyettesének kíséretében köteles megjelenni, 
magával hozván iskolai és születési bizonyít
ványát, ujraoltási bizonyítvány is szükséges. 
Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja 
köteles kijelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja 
a görög nyelvet fogja-e tanulni, vagy a görög
pótló tanfolyamba kiván-e fölvétetni. Beiratás 
alkalmával minden tanuló 4 korona fölvételi 
dijat fizet, mely alól senki sem menthető fel, 
továbbá gimn. alapra 2 , az országos nyugdíj
alapra 6  s ifjúsági könyvtárra 1  koronát. 
E dijakon felül az ev. ref. és az izr. tanulók
6 — 6  korona vallástanitási dijat is fizetnek. 
A tandíj GO korona. — Ez összeg első fele a 
beiratáskor, másik fele 1907, február 1-én 
előre fizetendő. Az igazgató fizetési halasztást 
nem engedélyezhet. A tandijelengedésért folya
modók, a kormányzó tanácshoz intézett kér
vényeiket, kellően felszerelve augusztus ló ig 
adhatják be. — A magántanulók 80 korona 
vizsgálati dijat fizetnek, továbbá gimn. alap 
és tandíj címén 32, nyugdij-alapra 6 , könyv
tárra 1 koronát. — A 39 korona, a beiratás 
alkalmával, előre fizetendő. — A keresztyén 
magántanulók vallásiam vizsgálati dija 6 , az 
izraelitáké 10 korona. A tápintézet szeptember
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elején nyílik meg. A tápintózetbe vallásfele
kezeti különbség nélkül beléphetnek a tanu
lók. A tisztességes ebéd és vacsora dija egész 
évre 130 korona, mely összeget a tanuló két 
részben, előre tartozik a tápintézeti felügyelő 
tanárnál befizetni. Nyíregyházán, 1906. augusz
tus havában. Leffler Sámuel, fögimn. igazgató.

Hymen. Városunk társadalmának egy 
rokonszenves és a fiatalságnak egyik leg- 
agilisabb és közszeretetnek örvendő tagja, 
Nagy Kálmán gyógyszerész ma, augusztus hó 
4 -ón esküszik örök hűséget Nagyváradon 
Heringh Erzsiké urleánynak. Tartós boldog
ság kisérje a házasság révébe újonnan beevo- 
zett fiatal pár frigyét.

Magyar név. Weisz Miklós nyírbátori ! 
lakos vezeték nevét miniszteri engedélylyel 1 

„Fekete“-re magyarosította.
Uj doktor juris. Fiatalságunk egyik ro- | 

konszenves és ambitiozus tagja Tulács László j 
ügyvédjelölt, múlt héten nyerte el kitűnő 
sikerrel a jogtudományi doktorátust. — Gra- , 
tulálunk.

A nyíregyházi ev. ref. ifjúság, a megala- j 
kitandó ev. ref. ifjúsági egylet pénztár-alapja 
javára, Imre János ur védnökségé alatt folyó 
évi augusztus hó 19-én a városi színházban ; 
műkedvelői szini-elöadást s ezt követöleg az | 
Ipartestület dísztermében táncmulatságot ren
dez. Színre kerül falu rossza“ eredeti nép
színmű. Ilelyárak a szokottak. Jegyek előre 
válthatók Jakobovits Fanny k. a. dohánytözs- 
déjében s az előadás napján este 6  órától 
kezdve a színházi pénztárnál. A páholy, tám
lásszék, körszék és erkély első sorra szóló 
jegyek a táncmulatságon való megjelenésre 
is jogositanak. A többi helyekre szóló jegyek 
tulajdonosai a táncmulatságon való megjele
nésért személyenként 1 korona 2 0  fillért fizet
nek. Az előadás kezdete pont 8  órakor. Felül- 
fizetések a nemes célra való tekintettől kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz
tatnak. A n. é. közönség b. pártfogásáért esd, 
tisztelettel az ev. ref. ifjúság.

Borzalmas szerencsétlenség. Tegnap dél
után egy tehervonat végzett tolatást a Máv. 
állomásának déli végénél. Ez a vonat meg
állóit a váltók átváltásáig, amit a vonat ; 
elmenetelére váró 20—25 főnyi katonaság 1 

bátorsági próbának használt fel. Hirtelen a i 
vonat mellett termettek és mielőtt a vasút 
személyzete megakadályozhatta vagy észre
vehette volna, részint a kerekek között négy 
kézláb menve, részint a fékekhez felmászva 
igyekeztek át a város felöli oldalra. A vonat 
fütyölt és megindult. A szemtanuknak eláliott 
a lélegzetük, amikor a lassan menő vonat 
alól bujkáltak kifelé a katonák. Egyik-másik j 
kisebb súrlódással, ruha eltépéssel menekült | 
meg. Tót János kerecsenyi származású 21 
éves közhuszár azonban nem volt olyan sze
rencsés. Amikor a tehervonat fékátjárójáról 
leugrott, akkor ért oda ép a mátészalkai 
személyvonat, amely ballábát térden felül j 
elvágta. A vonat rögtön megállott és a kis- j 
vasutak egyik tisztviselője Rédl, azonnal kö- j 
tést alkalmazott a szerencsétlenül jártán. Ez j 
volt a szerencse, mert a távolesö városból ; 
csak megkésve érkezhetett orvosi segély, j 
Az esemény elmondásával még nem tettünk j 
eleget újságírói kötelességünknek, mert ha
sonló eset ott mindennap adhatja elő magát. 
A közraktárak előtt elmenö útra ugyanis 
annyian jönnek át a sineken a kaszárnyából, 
hogy az átjárás veszélytelenitóse halasztha
tatlanul szükséges. Különösen nagy a forga
lom, amióta a kisvasút ott megállót létesített. 
A sínek ott ember magasságban vannak ve
zetve, tehát egyszerű alá hidalással meg lehet 
oldani az átjárás kérdését. A szükséges pár 
száz koronát a katonaság, a város, a nagy 
és kisvasút könnyen összehozhatja.

Áthelyezett biró. Kiss József járásbirót 
Őfelsége Técséröl Nyíregyházára helyezte át.

Szépen sikerült athlétikai házi versenye 
volt a múlt vasárnap délután a debreceni 
sport-egyesületnek, melyen a nyíregyházi 
sport-egyesület is néhány kitűnő tagjával kép
viseltette magát. A versenyen városunk fiai 
közül különösen Klnwvszky M. Gyula távol
ugrásból első dij elnyerésével és Kerekes 
László magasugrás s diskos dobásból második 
dij elnyerésével tüntették ki magukat.

Csendélet a Kereszt-utcán. A kereszt-ut
cán lakókat szerda éjjel nagy lárma riasztotta
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fel, amelyből ki/állott egy vitéz huszár károm
kodása, megöléssel való fenyegetödzése. Maga 
az eset úgy kezdődött, hogy egy ottan lakó 
úriember udvarára a kerítésen át bemászott 
egy huszár, és a konyhaajtót betörte. A cse
léd a részeg ember elől elmenekült és segít
ségért kiabált. A zajra a házigazda kijött, a 
szomszédok összesereglettek, de a huszár 
kardjával hadonászott, mindenkit kergetett és 
megöléssel fenyegetett, úgy, hogy senki sem 
mert hozzá közelíteni. Mintegy órai „hecc“ 
után jött egy rendőr, aki rövid idő múlva el- j 
tűnt, hogy segítséget keressen. Nagysokára ! 
negyedmagával visszatért, és a garázda ka- ; 
tonát megfékezték. Elvették tőle kardját, sap
káját, Ezenfelül lelkére beszéltek, hogy menjen 
haza. Mondanunk sem kell, hogy ez nem 
nagyon fogadta meg a jó tanácsot, A rendőr
ség „tapintatos" intézkedése egy cseppet sem 
nyerte meg az agyonzaklatott környék lakos
ságának a tetszését, mert reggelig talpon 
voltak, és várták az éjjeli támadást. Hasonló 
esetekben bekellene kisérni a katonákat, és 
az őrjáratnak adni át. (Beküldetett).

Szőlészeti és borászati értekezlet. A Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete szep
temberbon a Sóstó-fürdőn szőlészeti és borá
szati értekezletet rendez. Ezen alkalomból 
megfogják tekinteni a környék nevezetesebb 
telepeit. Tanulmányozni fogják a helyi szoká
sokat is. Bővebb értesítéssel a vármegye 
gazdasági egyesülete szolgál.

Tűz. Ma egy’ hete délután a tűzoltóság
nak az Orosi-utcáról telefonon tüzet jeleztek. 
Az őrség gyorsan kivonult és a Kun Mátyás 
telkén lángban álló melléképületeket eloltotta. 
Szerencse, hogy'- a tűz keletkezésekor mind
járt jelezték azt és a pontos helyet, mert 
ellenesetben sokkal nagyrobb kár származ
hatott volna. A telefonnak a tűzjelzés céljára 
való használhatósága ennél az esetnél is ki
tűnt, mert a toronyör az épületek belsejében 
dúló vagy a keletkező tető tüzeket észre 
nem veheti. Fölemlítjük azt is, hogy’ tűzjelzés 
céljából mindenki tartozik a nála levő tele
font bárkinek használatra átengedni. Szüksó- ! 
ges volna azonban, hogy' a hatóság a telefonnal j 
biró házakat az utcán táblával jelöltetné meg, j 
épugy, amiként a tűzoltói lakásokkal tette. {

48-as honvédek budapesti gyűlésének 
küldöttsége tisztelgett a miniszterelnöknél, és i 
számuk folytonos apadására és a nehéz meg- ! 
élhetósre hivatkozva, kérte a nyugdíj összegé- j 
nek az emelését, amit a minister meg is ígért, j

Hamis pénz. A posta- és távirda igazga- j 
tósága köriratban figy'elmeztette a postákat, ■ 
hogy’ hamisított 2 0  koronás bankjegyek ke- } 
rültek. forgalomba, melyreknek a főbb ismer
tető jelei a következők: A jegy’kóp vörös j 
színe barnás, a felülny'omat színe pedig zöld i 
helyett szürke. A föirás, a sas, a jegy' szólón | 
levő sávban foglalt 2 0 -as számok és az ala- J 
kok sötét részei, melyek a valódi jegy’en 
igen erősen vannak színezve, a hamisítványon 
nincsenek megfelelően kiemelve. Az Ausztria 
fejének háttere ecsettel lett átfestve. A rajz 
vonalai a valódi jegygy’el szemben széleseb
bek, a finom és erősebb vonalak között levő 
különbség csak kevéssé jut kifejezésre, a 
fejeknél és gyermekalakoknál hiányzanak a 
finom átmenetek, egy'es helyek rajzai elma
radtak. A hamisítvány általános beny'omása 
ennél fogva durva és egy'hangu. A sor- és 
rendszámok fekete színűek.

Dombrádon a tiszaparti füzesben folyó évi 
augusztus hó 1 2 -én, azaz vasárnap halestély- 
lyel egybekötött, zártkörű táncmulatságot ren
dez az ottani intelligentia. Belépti dij szemó- 
lyenkint 3 korona. Kezdete délután 6  órakor. 
Vacsora este 8—9 óra között. Minthogy a be
folyó tiszta jövedelmet jótókonycólra fordít
ják, felülfizetéseket köszönettel fogadnak és 
hirlapilag nyugtáznak.

Az iparcikkekkel való házalás megtiltása.
Szabolcsvármegyében is több község tett 
lépéseket a házalásnak a területén való meg
tiltása érdekében. A minap Szentes város 
képviselőtestülete hozott oly’an határozatot, 
amely a házalást a város területén megtiltja. 
A kereskedelemügyi miniszter ezt a határo
zatot jóváhagyta, és mivel ez a döntés elvi 
jelentőségű, most közli az összes törvóny'- 
hatóságokkal.

Öngyilkosság. Szerdán este Krsák József 
helybeli gyolcsos a nópkertben agyonlőtte

magát. Az üzlet az utóbbi időben rosszul ment 
csődbe is jutott s igy valószínű, hogy emiatt 
lőtte magát agyon.

Merénylet. Tóth János helybeli börtönőr 
közel 2 0  éve ólt feleségével békességben. 
Az utóbbi időben azonban felbomlott az egyet
értés, amit az asszony annak tudott be, h o g y  
Szvitán János városi borügynök állítólag róla 
kellemetlen dolgokat beszólt. Ez annyira ki
hozta sodrából a különben csendes természetű 
asszonyt, hogy hétfőn a piacon megleste és 
kónsavval leöntötte. Szvitán arcán súlyos sé
rülést szenvedett, szemevilágát azonban nem 
vesztette el.

Veszélyes tűz. Hétfőn este a Sas-zugban 
lévő Gogolyák-fóle ház kigyulladt. A tűzoltó
ság vizhiánynyal küzdve, alig tudta a nádas 
házak között a tűz tovaterjedését megakadá
lyozni. A város nagyon helyesen tenné, ha 
kívánatra a kutak készítésére ép úgy előle
gezné a szükséges összegeket, mint a köve- 
zettgyalogjárcknál teszi, mert szerintünk ku
takra tűzvédelmi és közegészségügyi okokból 
nagyobb szükség van, mint járdákra.

Az aranka irtása. A földmivelési minisz
ter újabban ismét rendelkezett az aranka irtása 
dolgában. — A törvényhatóságokhoz intézett 
rendeletében tölhiyja az alispánok és polgár- 
mesterek figyelmét az ellenőrzés tekintetében 
a kellő szigorra, elvárja tőlük, hogy' az alá
rendelt hatóságokat és közegeket különösen 
figyelmeztessék a gondos eljárásra, továbbá, 
hogy személyesen is szerezzenek meggyőző
dést a szükséges intézkedések végrehajtásá
ról, annyúval inkább, mert az adatok szerint 
eddig sok helyen az aranka-irtás szükséges
ségének tudata még mindig nem hatotta áj 
az érdekelteket kellőleg. Miután pedig lehe
tetlen, hogy' ily'en országos fontosságú kér
dés sikeres megoldása egyesek hanyagságán, 
vagy' kényelemszeretetén hajótörést szenved
jen, kijelenti a miniszter, hogy a rendelkezés 
foganatosítása körül tapasztalt késedelmet, 
vagy mulasztást a legnagyobb szigorúsággal 
fogja megtorolni. A gazdasági tudósítók te
kintettel a kérdés fontosságára, hasonlóképpen 
utasítást kaptak a minisztertől, nogy a gaz
dákat az aranka-irtás pontos végrehajtására 
minél inkább buzdítsák és a mulasztást hoz
zák az illetékes hatóság tudomására.

Bál — zene nélkül. Kemecsén találták ki 
ezt a különlegességet. Ma egy hete bált akart 
rendezni Kemecse fiatalsága s hogyr nagyobb 
legyen a dicsőség, Nyáregyházáról fogadtak 
cigányt. Összejött a környék, sokan rándul- 
tak ki Nyáregyházáról is, de a városi muzsi
kus bizony' nem mutatkozott. A szomszédos 
nagy’vendéglöbea pedig csalogatva szólít a 
kemecsei művészek muzsikája. Küldöttség 
ment át a vendéglőbe, de a tulajdonos a ci
gányt el nem eresztette s látszólag előre tu
dott a nyáregyházi zene elmaradásáról. Ter
vében azonban csalódott, mert az összejöttek 
1 0  óra tájban szép csendesen hazamentek, és 
boykotálták a vendéglőt. Legközelebb bál 
lesz, de akkor Kisvárdáról hozatják el a 
hangászokat.

Árlejtés. A csendórség lovainak élelme
zésére szükséges termények szállításáréit hir
detmény' a rendörkapitányá hivatalban meg
tekinthető.

Trafikosok kérelme. A magy'ar dohány - 
árusok országos egyesülete küldöttséget me - 
nesztett sérelmeik orvoslása céljából Wekerle 
Sándorhoz. A miniszter válaszában a vasár
napi kötelező bezárás behozatala, az átírás 

, megkönnyátése, az okmány'bély'egek utáni 
| jutalék felemelése, a megadóztatás inéltá- 

nyosabb alapra való fektetésére nézve ked
vező választ adott.

Altisztek mozgalma. Jeleztük, hogy a 
szabolcsmegyei kiszolgált katonai altiszteket 

i is csatlakozásra szólította fel az országos 
; központ. Az országos bizottság a napokban 

a minisztériumnál tisztelgett, melymek ered
ményéről a következő értesítést adta ki: 
„Az altiszti kérdésnek kedvezőbb megoldá
sával egy' már folyamatban lévő uj törvény- 
javaslat "foglalkozik, melynek tárgyalása al
kalmával az altisztek szolgálati viszonyainak 

i orvoslása ügyében előterjesztett memoran
dumban fölsorolt kívánalmak figyelembe vé
tetnek." A jelentkezések még mindig folynak 
és Budapestre II. Fő-utca 25. sz. a. intézendök.

Megvert ember. M ik ó  István k o t a j i  la k o s t  
ismeretlen tettesek életveszélyesen m e g v e r t é k .
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Szőlőbirtokosok figyelmébe. A folyó évben 
szőlőkben több helyütt fellépett a szőlő- 

fürtökön és szólóbogyókon a peronospora és 
néhol igen érzékeny károkat okozott. Ismer
tető jele, hogy a szőlőszemek behorpadnak, 
utóbb megbámulnák s vagy lehullanak, vagy 
elrothadnak. Olyan szőlőkben is felléphet, 
melyek elégszer és rendesen lettek perme
tezve, miután a rézgálic oldat folyadék a 
bogyók peronospora betegsége ellen nem 
védi meg a fürtöt és bogyót, mert azokra 
nem tapad. — E helyett szükséges, hogy a 
fürtöket beporozzuk egy erre a célra szolgáló 
kis fújtató segélyével rézkcnporral (de nem 
kénporral). Ebből egy kát. holdra 3—4 klgr. 
szükséges. Természetesen ezen munkálatot 
akkor kell végezni, amikor még nem lépett 
fel nagy mértékben a baj, mert különben 
már igen keveset segíthetünk szőlőnkön. — 
Késztetés felvilágosítással szolgál illetőleg 
erre vonatkozólag a m. kir. földmivelósügyi 
minisztérium által kiadott utmutatási füzetet 
egy levelezőlapon eszközölt megkeresésre 
minden érdeklődőnek díjtalanul megküldi a 
munkácsi szőlöszeti és borászati kerületi fel
ügyelőség. — Ezenkívül némely szőlőkben, 
különösen ott, ahol erős jégveres volt, nagy 
mértékben pusztít a Coniothyrium diplodieila 
gomba áltai okozott White rőt nevű szőlő
betegség, amely felismerhető arról, hogy a 
szólöbogyó a nyelénél kezd rothadni, amely 
rothadás körkörösen tovább megy és utóbb 
az egész bogyó sötétbarna szinü és bibircsós 
börszerü kinézést nyer. Ez ellen egyedüli 
védekezés még ez idő szerint a megtámadott 
bog yók és fürtök leszedése és elégetése.

Vasár. A rakamazi országos vásár folyó 
.hó 0 -án lesz.

Leegett tanya. Tegnap estére Pampuch i 
András tanyáján az épületek és a termények 
elégtek. A tűzoltóság csak egy magtárt ment
hetett meg.

A vidék legrégibb ékszerüzlete a Dobro- 
czenben fennálló Blau Lipót és Fiai utóda cég, 
beolvadt a 24 év óta fennálló Löfkovits Arthur 
cégbe, melynek főnöke mint kiváló szakem
ber, szolid üzletember, országszerte előnyös 
hírnévvel bir.

Szilágyi és Diskant miskolci gépgyáros
cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „Vil
lám* centrifugális bogyózó és zúzógépére fel- i 
hívjuk a figyelmét; különösen pedig a cég ; 
által feltalált és készített „Kossuth* „Kincsem* 
és „ílegyalja14 borsajtók, nem külömben 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 acél, alsó része fa szer
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 
xisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. 
Az 1002. évi egri és pozsonyi 11. mezőgazda- 
ági országos kiállításon a cég borsajtói kü- 
ón első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntetve.
A cég ízléses árjegyzékét kívánatra minden , 
érdeklődőnek megküldi.

Debreceni nagy vásárra utazók figyelmébe
ajánljuk a Löfkovits Arthur óriási áruraktár 
kirakatainak megtekintését, hol feltűnően szép 
divatos órák, ékszerek, ezüstnemüek vannak 
izicsesen, eddig nem létezett olcsó ár feltiinteté- 
-'■rel elhelyezve.

A „Szabolcs" telefonszámjai. Szerkesztő
i g  és kiadóhivatal: 132. Nyomda: 140.

Parmai ibolyaszappan. E név alatt pár év 
cta egy kitűnő mosdószappan van forgalom
én. Ki ne szeretné az ibolya illatot? S ha 
é kedves, gyöngéd illattal ellátott szappanról 
tudjuk azt, hogy az arcbőrt finomítja, üdíti, j 
ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arc- 
örüek is nagy eredmónynyel használják s 

f-u tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségben 
dyon áréit külföldiszappant nem is lehet kapni, 
ükkor méltán várhatjuk, hogy a közönség nem 
zánalmas pártolás céljából, hanem a saját 

érdekében fogja használni e kiváló magyar 
gyártmányt. 1 darab 70 fillér, 3 darab 2 kor. 
Készíti Sz abó  Bé l a  pipere-szappangyáros 
Miskolcon. Kapható Nyíregyházán Ruzsonyi 
'ál üzletében. Ugyanott más kitűnő olcsóbb 

ázappanaim is 2 0  fillértől kezdve kaphatók.

C S A R N O K .
Oh, ha tudná. . . .

Óh. ha tudná mint fáj a szivem ?
Óh, ha tudná mennyit szenvedek?
Ah! de minek is panaszkodom —
Hideg szobor Ón, úgy sem érti meg.
Vedig olyan szépeket álmodok:
Hogy éltünknek most nyíló tavaszán 
Mily boldogan fogunk mi élni,
Egymást szeretve mélyen igazán.
Hogy kis lakásunk fehér falai közt 
Örökké csak vidám dal zengedez,
Hogy éltünk a soha el nem múló 
Szerelemnek, tündérvilága lesz.
Hogy a borút csak hírből ismerjük,
És csak örökös derű lesz nálunk,
Hogy. mint játszi pillangók, mi is majd 
Egyik virágról a másikra szállunk.
Hogy bú, baj, gond, messze elkerülnek,
S hü társunk lesz a megelégedés;
Hogy Isteni béke tölti be keblünk,
Aztán megosztva könnyű lesz, mi nehéz.
. . . Ilyen álmodó az, aki Önt imádja,
S kivel Ön csak játszva enyeleg. 
Udvem-üdve, édes mindenségem!
Oh, hallgasson rám, az Isten áldja meg.
Óh, ha tudná mint fáj a szivem?
Óh, ha tudná mennyit szenvedek?
A h! de minek is panaszkodom —
Hideg szobor Ön, úgy sem érti meg. . .

B ercsényi P á l

Helyi dalok.
A toll remeg kezünkben, midőn egy 

szenzációs merényletről rántjuk le a leplet. 
A városi tanács, melynek, ha annyi bűn 
nyomná a lelkét, mint ahány porszemet a 
nyíregyházi polgárok naponként boszívnak, 
hát régen összeroskadt volna a bűnök súlya 
alatt, merényletet követett el a polgárság 
ellen. Titokban pályázatot hirdetett „Porda
lok*-ra, hogy a költők dalaival lehetetlenné 
tegye a por és az utcák öntözése körül fel
merült óriási panaszokat. Sikerült a pályá
zatra beérkezett „Pordal“-ok közül néhányat 
megszereznünk, melyet im átadunk a nagy 
nyilvánosságnak. — Nyíregyháza polgársága, 
vigyázz, nehogy megtévesszen, elvakitson a 
poezis ereje, fényessége! . . .

Ismertebb költők közül pályáztak:

H e i n e .
Nagy porfelhő száll busán gomolyogva, 
Nyíregyházának utcái lelett,
Egy csöpp vízért hullatna, hogy ha tudna, 
Sürü keserves kényeket. . . .
Egy félszer alatt öntöző kocsi áll,
Kereke sincs tán, — és oh, ásitozik,
És elhagyott komor sötét magányban 
Gomolygó portelhőról álmodik. . . .

Kiss József.
Oh, mórt oly későn, sürü por szállása, 
Vizek szikkadása idején,
Mórt nem találkoztam szakadó esőben, 
Utcalocsoláskor veled én?!
Mórt nem bámulhattuk édes kettesbe 
Az öntöző embert te meg én ?!
Mórt nem találkoztunk a zuhogó zápor 
S az utcaöntözós idején ? !

Szávay Gyula.
Porfelhőnek rabja vagyok,
Akármerre járok,
S hej! Ahány lány, ahány asszony,
Poros a ruhájok,
Sürü pornak tengerében 
Elbódulva járok, —

Tán ki se találok !
Jó emberek, mondjátok meg,
Künn a nagy világnak,
Hogy rab vagyok, hogy meghalok,
Hogy sohase látnak,
S meglássatok, belefutok,
Tudom már előre

Egy nagy porfelhőbe!

5

Pósa Lajos.
Pori, pori, porocska,
Úti, úti, utacska,
Vizi, vizi, vizecske,
Nyíregyházát szeresse!

Helyi költőink közül pályáztak :

Dr. Vietórisz József.
Azért mert évente kétszer 
Vizsugár száll rája;
Ne hidd ám, hogy Tirpákia 
Nem a por tanyája.

S ha eső van, bezzeg sáros,
Nehéz itt az élet!
Nyíregyháza, szép városom,
Te drága porfészek!

Paviovits Sándor.
Ordít az Utca és sikong a Nép,
Porzik a Por és fülledt a Lóg! 
Szippantunk port és köpünk válykot,
Es áldjuk érte a bölcs tanácsot!

Milotay István.
Az egyik ember fölveri a port,
S az egy másiknak a szemébe száll, 
Vigasztalódjék a mérnöki hiv’
Ez régi bölcs és csalhatlan szabály.
Ez régi bölcs és csalhatlan szabály,
Velem vallhatja, ha van hozzá kedve; 
Igaz, hogy ón csak akkor vallom ezt,
Ila ő hinti a port az ón szemembe !

K ú t o n .
Van Por! Por van! Van por!
Nincs Víz! Víz nincs! Nincs Viz!
Por a Vízzel,
Viz a Porral,
Nálunk akkor érintkezik,
Ha isten kegyelméből esik!
Nincs Viz! Viz nincs! Nincs Viz !
Van Por! Por van! Van por!
Az a rajongó szeretet, melylyel a vá

rosi tanács Kúton iránt viseltetik, biztosra 
engedi következtetni, hogy a pályadijat Ku- 
tonnak fenti magas röptű költeménye nyer i el. 
E jóslatunkat indokolja és megerősíti azon 
körülmény is, hogy a bíráló és juta Imazó 
bizottságnak elnöke — — — Bogár Lajos 
főjegyző ur lesz! . . . k

K Ö ZG A ZD A SÁ G .
A liázinyultenyésztés Elszász- 

Lotharingiában.*)
Elszász-Lotharingiában minden földmi- 

ves, napszámos és munkás tenyészti a házi- 
uyulat, mégis sok nyultenyósztöt bámulatba 
ejthetne az, hogy mily egyszerűséggel lesz
nek itt kizárólag fogyasztási célra a tengeri- 
nyulak óriási mennyiségben tenyésztve.

Nyáron, mig zöld takarmány van, ritkán 
kapnak egyebet a nyulak és ebben nincs 
kivétel. A Vogózek lejtőin és más hegyes 
vidékein igen sok a szőlő, kizárólag az ezek
ből kiszedett gaz képezi a nyulak táplálékát.

Az egész állomány 7* része egyebet 
nem kap, mint takarmányrépát, mely ezen a 
vidéken óriási mennyiségben termeltetik, még 
pedig oly minőségben, hogy egy évig is 
frissen eláll. Továbbá oly édes és nedvdus 
ezen takarmányrépa, hogy a nyulak ennek 
etetése mellett minden egyéb takarmányt, 
u. m.: zab, kenyér, tött burgonyát megvet
nek. De őrizkedni kell a répalevelek eteté
sétől, mert ezek hasmenést idéznek elő.

Elszászban a házinyul csak az olcsó 
takarmányt kapja, igy nagyon sok földmives 
és más szegény embernek 50—100 drb nyula 
is van, kizárólag házi szükségletre, melyeket 
tél és tavasz folyamán levág, s melyek közül 
csak a legszebb nőstényeket tartja meg te
nyésztési célokra, s mint ilyenre legfeljebb 
3 évig használja.

A falun alig múlik el keresztelő, vagy
*) Szabó lesvármegye gazdasági egyesülete mozgal

mat indított a liázinyultenyésztésének meghonosítása érde
kében. Ezen alkalom ból leközöljük a „Barom fitenyésztési
ben megjelent t’enuti cikket.
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lakodalom, melyen nvulhus nem szerepelne, 
úgy a gazdag, mint pedig a szegény ember 
asztalán, mely mindkettőjének kedves cseme
géje. A tengerinyulhusnak az ára, a mi pén
zünk szerint, a helyi viszonyokhoz képest 
fontonkint 96—72 fillér közt váltakozik.

Az udvarban minden sarok nyulistálló- 
nak van felhasználva, sőt a tehónistállóban is 
nagyon gyakoriak a nyulak, pedig ott más 
takarmányt nem kapnak, mint azon hulladé
kot, mely a tehenektől elesik, a lóistállókban 
ritkábban fordulnak elő.

Bár igen nagy számban tenyésztőinek 
kt a nyulak, még nagyobb számban volnának 
tenyészthetők, ha a beltenyésztés nem űzet
nék, mely sok betegségnek az okozója, úgy 
hogy a nyulaknak java része 2 — 8  hónapos 
korában felfúvódás, nyálkafolyás stb. követ
keztében elpusztul. Beszélik azt is, hogy El- 
szászban húsz esztendeig tenyésztenek egy 
törzsből, látni lehet ottan egy istállóban 40— 
50 drb nyulat vegyesen, s néha azt is, hogy 
2—3 nőstény egy fészekben tartja kicsinyeit. 
Olyan helyeken azonban ritkán van 6 —8  

fontnál nehezebb nyúl. Azt állítják, hogy a 
kis fajták szaporábbak és a betegségekkel 
szemben ellentállóbbak, mint a nagy kultur- 
fajták.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
S C H L I C H T E R  G Y U L A .  

Nyilt-tér.*)

Eladó
Ig T  50 hektó ó bor. "̂ j£f

2 fekete hosszú farkú fél ponni ló. 
=  Bővebb a kiadóhivatalban. =

*) E  rovat a la tt közlőitekért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség.

Irodámat
augusztus 1-től Városház-utca 
II. szám alatti házba helyezem át.

(Casinó mellétt.)
— « Városi és interurbán telefon 125. —  

Pavlovits Károly
műépítész,

Nyíregyháza— Debrecen.

KULGNLEGESSEGI
fi
fi

mindennemű gazdasági gépek, 
m űszaki c ik k ek  és m alom 
berendezések  előnyös feltételek $ 

jj; mellett beszerezhetők és raktáron is [J 
^ találhatók — -  ■■ ---- ;----  . fc«
fi

ugyvi- K!
3

jP ki birtok eladási és bérbeadási 
js teleket is elvállal.
$ Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. $ 
$ Fióküzlet: Mátészalkán.

Jó családból való gimnáziumi j 
tanulókat teljes ellátásra elfogad
özv. Bottenstein Mórné

Sip-utea 14.
szrrfrrrrT?Trrrn^-'̂ 7?T??rr?rT7?T?Tf?r?rr?Trr?TT?Ti

hlaKi hí
n

legjobb tisztítószert mindenféle sárga és fekete 
cipőhöz. Különösen ajánlható Boxcalfs-, Oscaría- 

Chevranx- és Lack cipőknek. Becs, XII/1. ’

Telefon szám 135. Telefon szám 13 5 ,

Palack bor eladás.
Tisztelettel értesíteni a n. é. közön

séget, hogy

Sóstószölö-telepi saját termésű kitűnő 
zamatu és tisztán kezelt

cimkével ellátott 1 literes ledugaszolt 
palackokban helyben, Ayirfa-u. 3. sz.
a. saját házamban árusítom, illetve ren
delésre házhoz szállítom.

I liter fehér asztali bor 64 fillér 
I „ olasz rizling „ 72 „
Telefon u tján  a követk. üzletekben megrendelheti
n i au Mór ur fűszer és úri divat üzletében telefon sz. 108. 
1' riedmann S. utóda Fiilöp Dezsőfűsz. és div. iizl. tif. sz. 105. 
K erekes P á l nr férfi-divat üzletében telefon szám 93. 
Özv. Sichermann Dávidné szállító hivatalában tlf. sz. 102* 
W asserman Sámuel ur füsz. üveg: és porcellán üzl. tlf. sz. 121.

Kiváló tisztelettel :

Róth Ferenc
sóstótelepi szőllőtulajdonos.

Nyirfa-u. 3. tlf. sz. 135

Személy hitel!
Kezes és kezes nélküli katonatisztek-, papok-, lelkészek-, udvari-, állami-, megyei- 

és magántisztv lók, tanítók, kereskedők, iparosok, nyugdíj jogosult hölgyek, keres
kedelmi alka! a/ottak és magánosoknak ‘/4—25 évig terjedő időre heti, havi, ' / 4— ‘/u 
és egész évi tőkekam at törlesztéssel !

K ülön legesség : A páris— bécsi enqueté értelmében tőkésítjük a jö
vedelmet.

4u/o 4°/o I 4°/o! 4%!
J< álog h ite l!

300 koronától feljebb 1. II. és I I I .  helyre földek-, városi- és vidéki házak, nya
ralók, gyárak, fürdő épületek, malmok, ásványvíz és egyéb források és kőbá
nyákra, a becsérték s/4 részéig.

Építési h ite l!
építésiéiben lévő ingatlanokra 2 —3  részletben, oly arányban, amily arányban az ép ít
kezés előre haladt!

Bank és m agánadósságok co n v e rtá lá s a !
Váltó- és tárezahitel! Viszleszámitolás és váltócsere keresk ed őkn ek !
Készítünk tervezeteket különféle újonnan alapítandó vállalatokról, valam int linan 

cirosrzuk is ezeket. E lvállalunk technikai és geológiai vélem ényezéseket hites szakértők 
által ; foglalkozunk fennálló vállalatok részvénytársasággá való átalakításával.

Előnyösen ! Solid alapon és gyorsan eszközöljük mindezen fennti m űveleteket 
elsőrangú belföldi és páris—londoni intézetek által.

Elsőrendű  a já n la to k !
Kérjen prospeetust!
Válaszbélyeg melléklendő! M E L L E R  L a  E G Y E D

BUDAPEST,
V., Koháry-utcza 19 B.

GUTTMANN HENRIK
=  divatáru üzlete =

I Van szerencsém a mélyen tisztelt vevőim
mel közölni, hogy a tavaszi posztók úri 
öltönyökre nagymennyiségben a legújabb 
mintájn és legjobb minőségben megér- 
p  keztek melynek megtekintésére tisztelt 

p  ..... vevőimet meghivom. — ■
Kiváló tisztelettel

Guttmann Henrik.

egv kétkerekű taliga (Ku- j
tschir faktor) Kölber gyárt- j
mány Budapest, egy szürke j

í papagály állványnyal, egy j
j kerékpár (Pnevmatik Waffenrod), egy zöld |
i kirakat-szekrény rollóval. j
f Bővebb megtudható a fogorvosi műteremben j 
| Pazonyi-utca 5. szám í. emelet. j

Uj bútor üzlet!
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

figyelmét felhívni az újonnan berendezett

b ú to r-rak tá ram ra ,
mely Városháztér 12. szám alatt, a Jakobovics-

féle volt bútor-helyiségben van.

Raktáron tartok dús választékban:
a legújabb kivitelű háló- és ebédlő-szobákat, vas-, réz- 
és szalon bútorokat, saját készítményt! dívány és garni
túrákat a legjobb minőségben.

A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, 
vagyok

kiváló tisztelettel:

Lefkovits Zsigmond,
Városháztér 12.

A

Szabadkézi festményü képeket és külömbözö tükröket, va- 
------  lamint az elsoroltakat gyári árban számítom. -------
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COOK és JOHNSON
amerikai

Kim
>x
ybi

Az első nyíregyházi bazárban,
§§§ aliol minden elképzelliető cikket a legolcsóbban lehet g

(törv. védve)
az egyedüli szer, mely az 
oly borzasztó tyúkszem- 
fájdalmakat azonnal és biz
tosan megszünteti. A leg

j o b b  szer a világon. 
Mindenütt kapható.

Egy drb 20 fillér, Hat drb 1 kor.

23
| |m
MyV
M
X>5
v.vKA

bevásárolni,
most legújabban

1 2  k o r o n a
11 Egy FONOGRÁF, mely a 100 koronás-1

Kapható: Korányi Imre „Kígyó “-hoz-, Márton 
J ó z s e f  „Vörös Keresztihez, Nagy Kálmán „Gróf 
Széchényi István* hoz, Dr. Szopkó Dezső „Arany 
Sasihoz, Török Gyula „Magyar Koronáihoz
címzett gyógyszertárában és a Monarchia ösz- 

szes gyógyszertáraiban és drougóriáiban.

Kérdezze meg háziorvosát.
Vérszegénység,
Soványság,

Tüdő és 
G é g e b a jo k n á l ,

Általános gyengeségnél, 
Gyom orbajoknál,

Üdülő betegeknél mint erősitö kitűnő 
hatású a

K E F I R  T E J !
Gyarapítja a testsúlyt, elősegíti az emész

tést s a mellett kitűnő tápszer.
— Egy üveg ára 16 krajcár (32 fillér). —

Kaukázusi Kefir gombából ké
szíti és eladja Nagy Kálmán 
gyógyszerész Nyíregyházán. 

Kívánatra házhoz szállittatik.

|  SÍRKÖVEK |
^  mindenféle alakban és nagyságban

l egolcsóbb á r a k #
mellett kaphatók : ^

ZSIuiOND FIAINÁL g
Nyíregyházáit, ^

g .  V á r m e g y e h á z - u t c z a  5 - ö d i k  s z á m .  ^

• O O M O O M M N M M

Á’Aw
Xí/AV-fX?vv.XX
„*XAÁ'
.*XAA

sál vetekedik.
Hozzá minden létező henger kapható.

I a

Iskola-utca I. (Ilibján füszorkereskodóse előtt.) vg

1 0 0 2 . Egri borászati kiállításon. 
J-ső dij, aranyérem és díszoklevél.

Temesvár 1901. 
1-sö dij díszoklevél.

1902. orsz. gazdasági kiállításon 
I-sö dij, állami aranyérem.

W ll | k  ;\fl. .  legujabb centrifugális 
V IL L H iT I bogyózó és zúzógépek.

£’r ~' "

B O R S A J T Ó K .
Legújabb rendszerű könyök szerkezetű „Kossuth*, 

„Kincsem*', Hegyalja**, „Mabille* és „Acólorsós* a 
magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói.

Legújabb rendszerű Rákóczy „kettős kosaru* 
sajtók nagy üzemű préseléshez.

Föelőnye: a must sehol sem érintkezik vas- 
rószekkei! Egyszerű kezelés ! Óriási erőkifejtés ! A tör
köly egy darabban és könnyen kivehető ! Egy ember 
által könnyön kezelhető.

Szölözuzók és bogyózók.

SZILAGYI és DISKANT
gépgyára

MISKOLCZON.
Á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

Cv-
&

Van szerencsém a n. ó. közönség becses tudomására lozni, hogy

"
A

©
%

•ÍV
d'

I
f

©

B L A U  L IP O T  F IA I  U T Ó D AM
ékszerüzletet megszerezvén, hogy a n. é. közönség választék tekintetében évröl- 
évre fokozódó igényeinek a legnagyobb arányokban megfelelhessek, ezen 30 óv 
óta fennálló üzletet a helybeli piaczon 24 éve létező üzletemet egyesítettem .

Ennélfogva a B!au Lipót és Fiai Utóda czóg e hó végén beolvad Löfkovits 
Arthur czég alatt fennálló üzletembe, miáltal elérem azt is, hogy a költségek 
tetemesen csökkenvén, áruimat az eddiginél is olcsóbban szolgálhatom.

Bizton remélem, hogy mindkét üzletem, mélyen tisztelt vevői annál szíve
sebben fogják törzsüzletemet becses bevásárlásaikkal támogatni, mivel itt a leg
messzebb menő előzékenységre, szakértő, solid kiszolgálatra, óriási választókra 
és a l e h e tő  t e g ju tá n y o s a b b  á r ia k r a  találnak.

Magamat a jövőben is a n. ó. közönség nagybecsű pártfogásába ajánlva, 
vagyok kész szolgája: LÖFKOVITS ARTHUR

Á r j e g y z é k  i n g y e n ,  b é r m e n t v e .  órás és ékszerész D ebreczen.

w
1w

f$
#

függőégy. 275frt-tot

Szert orruk 
hadsereg részért

Seffer Ant I SPORT ESZKÖZÖK és KÖTÉLGYÁRTÓ IPARTELEPE
1,1 BUDAPEST, IV., KÁROLYuTGZA BoiTSZÁHlZ(l(Miiiw&»igí)

- /  fKki’.imkéirényozva Omtr. 6totó?(nemei: bútor rogy eá.usztéktan

Vízmentes 
ponyváé'} zsák.

Ló h á ló  p á r ja  8  f r t - t ó l

jraraggjŰStk Összehajtható-tiJ kert/ bútor
v a ta s z t r k b a n .

Te Tornatermek berenőezesees felszerelése
I ------------- q „

Teke baba es golyó

o á  Q
XX A

falódtangol L<3*n Tenni 5 
Tabda tit Öfrt 5Ó tól

Mindennemű kötéláru 
hosszú szalu kenderből Osszehajthátótamlásszék _r/). ....

csíkos vitorlavasszomaldrb ObutnlOt.

TE L E FO N í 1 5 _5 ö . (^Árjegyzék kívánatra ingyen ésbérmentve,Vidéki megrendelések* pntosan foganatositatnak A L /\P ÍTTA T0TT:1S 7& ,‘
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A
minden hölgynek módjában áll ezt megszerezni
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g = Hoff herr és Schrantz |

M A RG IT-C R EM
csodás hatású arckenöcs használata által.

A Margit creme egy rendkívül tinóm, kellemes sikosságn, 
gyorsan felszívódó, kedves illatú vegyszer, 

mely már az első kísérlet ala tt mintegy behizelgi m a g á t; a bőrnek rögtön 
kellemes puha bársonyszerü tapintatot ad, 10—20 nap alatt teljesen átala
kítja  a bőrt, nyom talanul e ltüntet szeplőt, májtoltot. és mindennemű bőr- 
tisztátlanságot

E lő n y ö s tu la jd o n sá g a  ezen eremnek, hogy a bőrt nem teszi 
zsíros tapintatuvá, fényessé, mint más kenőcs, sőt ellenkezőleg, annak fé
nyét, mint a púder elveszi, minél fogva nappal is alkalm azható. A bőrt 
táplálja , mitől az gyerm ekded üdeséget, teltsóget, bársonyszerü puhaságot, 
és kellemes tapintatot nyer.

I.eglényegesebb előnye, hogy h ig a n y t. Ólmot nem  tartalm az 
és igy teljesen ártalm atlan.
Ára e g y  n a g y té g e ly n e k  2 korona, k is  té g e ly n e k  1 korona-
Margit-szappaii 70 lill. Margit-puder 1 kor. 2 0  fillér. Margil-fog- 

pép 1 kor. Arcviz 1 kor.

Készíti: FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész, ARADON.

6 k oronás ren d e lések  b érm en tve k ü ldetnek . 
K apható N y íreg y h á zá n  : K orán yi Im re, M arton J ó zse f. Dr. 

Szopkó D ezső , T őrök G yula  gyógyszertáraiban,
_____ (B. 5 -1 .)

K  .£
bizományi raktára

. M Á N  D L  EMI L
szénraktárában  

Nyíregyháza, Széchényi-tér 8.

Ajánlja új Viktória sor- § 
vető és legjobb műtrágya- 
szóró gép eit váltó kere

kek nélkül, $
répa, szecskavágóit és gőz- § 

cséplő gépeit. S

A ------------------------------------- h .

N yom tatványokat
olcsón, csinosan és gyorsan készit

Piringer János utóda
- könyvnyom dája -

(Városház-épület).

Telefon 140. Uj betüfelszerelés! Telefon 140,

! <4 
! « i

V

m

PR AG ER  KAROLY
Parthie áru üzlete Zöldség-tér 1. szám.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát íérfi és női gyapjú p  
szövetekben. Legjobb minőségű kartonok battistok ■*' 
és Zephírek, vásznak és kanavászok, asztal és 
ágytakarók

leszállított árban árusittatnak. |
Nagy választék női, férfi és gyermek haris- P  

nyákban és zsebkendőkben
Fehér ajouros battistok métere 
Mosó zephierek métere . .
Mosó delainek . ,

E gyház-u. 10. sz.

Van szerencsém a n. ó. közönség becses tudó- 1 ^ , 
mására adni, hogy

üqvnökseqi irodát R
• ^ j  nyitottam.

Közvetitek mindennemű Vétel és  eladást. 
H áz, birtok, értékpapír és minden e szak- 
mába vágó megbízást elvállalok és azt a leglelki- 

^  ismeretesebben bonyolítom le. Széleskörű ismeret- |§C> 
^  ségem lehetővé teszi, hogy minden kívánalomnak 
4 § | megfeleljek.
^  A n. ó. közönség b. pártfogását kéri

kiváló tisztelettel:

Tolnay Sándor. jj:
4 ®

CLA YTO N  & S H U TTLEW O R TH   ̂ i
B t i d » p e i i t 9 V ó c z i - l c ö r ú t  0 3 ,

által a legjutinyosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
szalmakazalozók, járgány-cséplógepsk, lohere-csópiök, 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és  aratógepek, 
szónagyíljtök, boronák, sorvetögepek, Plánét jr. 

kapálok, szecskavagók, repavágók, kukorícza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczél-ekék, 2 - és 3  vasú ekék és mindé- 
egyéb gazdasági gepek.

Képviselet: Májerszky Barnabás gépgyárosnál
Nyíregyházán.

NYOMATOTT PIRINGER J. UTÓDA (Borbély ' Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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