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Becsületügyi eljárás.
Állandó panasz tárgyát képezte, 

hogy a katonai becsületügyi eljárás sza
bályzata nem felel meg sem a mai jogi 
felfogásnak, sem az egyesek igazságos 
érdekei megvédésének. Annál jobban 
esett tehát, hogy uj szabályzat készült, 
mely szakit az ósdi felfogással és alkal
mat nyújt a becsületügyi eljárás tárgyát 
képező ügy tisztázhatására.

Nagy haladást jelent ez a körülmény, 
mely kezdetét jelenti azon további el
járásnak, mely szakit az eddigi merev
séggel. Igen, kezdetét jelenti annak, hogy 
a katonai becsületügyi eljárásba lelket, 
élénkséget öntenek, betekintést, orvoslást 
engednek.

Nincs módunkban ismertetni a király 
által jóváhagyott s az ez óv őszén életbe 
léptetendő szabályzatot azon oknál fogva, 
mert a nyilvánosságnak átadva még nem 
lett. Annyit azonban tudunk, hogy sok 
üdvös, a katonaságra előnyös intézkedést 
foglal magában.

Ott van p. o. a felebbezési jog. Az 
igazságszolgáltatás természete, bármily 
hatóság látja is el azt, megköveteli a 
felebbezhetóst. Ez természetes, mert az 
ügynek eldöntésénél, az elfogultságon 
kívül, sok minden körülmény összejátszik.

Ha most az elitéit, vagy elmarasztaltnak 
felebbezési joga nincs, az ítélkezés sérel
mes, olykor igazságtalan. Ez úgy a pol
gári, mint a katonai Ítélkezésnél igazság 
marad. Ezt belátták a polgári bírásko
dásnál, be fog vállani a katonai becsület
ügyi eljárásnál is.

Nagy megnyugtatásra szolgál, hogy 
a tiszti gyűlésben a szavazás titkos fog 
lenni. Ez a körülmény lehetővé teszi, 
hogy az Ítélet minden befolyástól ment lesz.

A gyakran megismétlődő párbajok 
csökkentése tekintetéből, szintén hasznos 
intézkedéseket tartalmaz az uj szabályzat. 
A katonai becsület, a katonai felfogás, 
sokszor követelte meg a felmerült ügy
nek párbajjal való elintézését. Az uj sza- ; 

1 bályzat módot nyújt arra nézve, hogy a 
kisebb félreértések, a tiszti becsület meg
óvása mellett, párbaj nélkül nyerjenek 
megoldást. Ez annál lehetőbb, mert min
den becsületbeli ügyben azonnal jelentést 
kell tenni a parancsnoknak. Ennek meg
történte után, a becsületügyi választmány 
dönti el, hogy a párbaj megengedhető-e.

Nagyon természetes, hogy a szabály
zatnak emez intézi dése polgár emberre 
nem vonatkozik, mert a katonai szabály
zat, csak katonára vonatkozhaíik. Emez 
intézkedés tehát szabadkezet enged a tisz

teknek arra nézve, hogy a polgársággal 
szemben lovagias utón eljárjanak.

A már eddig elmondottak is igazol
ják, hogy az uj szabályzatra égetően 
nagy volt a szükség, hogy sok olyan 
kiválóan fontos intézkedéseket tartalmaz, 
melyeket megkövetel a mai jogfelfogás.

Részünkről annak örülhetünk legjob
ban, hogy a felsősóg is belátja, hogy a ha
ladó kor kívánalmai elől elzárkózni immár 
lehetetlen. Be kellett látni, hogy a katonai 
szabályzatot a méltányosság, a mai fel- 
világosodottság követelményei szerint 
kell átdolgozni.

Nyíregyháza, Nánás.
Hogy Nyíregyháza fejlődő város, azt 

még az irigység sem tagadhatja. Eme fejlő
dés, gyarapodás azonban úgy őrizhető meg, 
ha városunkat a kereskedelem, személyfor
galom központjává tesszük. Ez a város hi
vatva van arra, hogy egy nagy vidék for
galmának legyen központja.

Eme törekvést fogja szolgálni a Nyír
egyházától Hajdúnánásig kiépítendő vasút. 
Most Hajdúnánás, Hajdudorog és a szomszé
dos városok, községek Debrecent keresik 
fel s csak elvétve, tengelyen jönnek a nyír
egyházi piacra. A Tiszapolgárról hozzánk köz- 

: lekedő vasút, nem alkalmas arra, hogy a 
; jelzett községeknek megkönnyítse piacunk 
i felkeresését.

T Á R C A .

MESE-
I.

Volt egyszer egy leány, szeretett regélni, 
Mosolygó ajakkal sok szépet mesélni.

Tudott szerelemről — maga is szeretett — 
Nevető ajakkal mesélni eleget.

Mesélt és nevetett, de mást nem hallgatott, 
Ha talán más mesélt: mindig szomorkodott.

I I .
Volt egyszer egy legény, szeretett regélni, 
Mosolygó ajakkal sok szépet mesélni.

Tudott szerelemről — hiszen úgy szeretett — 
Kiváncsi lányoknak mesélni eleget.

Csak egynek nem mesélt szerelemről soha, 
Pedig ezt szerette, de meg nem mondhatta.

Mert ez volt az a lány, ki mesélt s nevetett, 
De, ha tán más mesélt, mindig szomorú lett.

B á n  Ö d ö n .

Az ara képe.
A szokottnál is élénkebb vidámsággal 

toppant szobámba egy boldog vőlegény.
— Szivemből gratulálok !
— Hálásan köszönöm. . .
— Oly sok szépet, oly sok jót hallot

tam menyasszonyáról, hogy igazán szeretném 
ismerni.

— Íme az arcképe.
Az arcképre tekintettem. Sokáig, elgon

dolkodva néztem azt. A szende, bájos arcon 
ártatlanság ömlik el. Szemei beszédesek, egy 
jóságos lélek tüköré. Magam elé képzeltem 
azon kedves teremtést, akinek szerető szive 
csak boldogítani tudhat.

— Ismét gratulálok.
A fiatal ember, a boldog vőlegény, kér- 

döleg tekintett rám s egész valója elárulta, 
hogy szivének érzelmét hallgatta meg, mi
dőn jövendőjének sorsát, szeretett arájának 
kezeibe tette le.

— Boldogságomat átérezni, de kife
jezni nem tudom. Úgy érzem, hogy a gond
viselés kegyeltjévé fogadott, midőn éltemnek 
őrangyalához vezérelt. Hozzon az élet meg
próbáltatása bármit, erős a hitem, hogy a 
szerető és szeretett hitves megoszt velem 
örömet és küzdelmet . . .

— Igaza van. A jó nő, áldás, igazi fe- 
lesegitsóg.

— Ez igy van, ez elvitázhatatlan igaz
ság, annál érthetetlenebb, hogy vannak fiatal 
emberek, akik félnek a nósülóstöl. Vannak 
emberek, akik örömtelenül morzsolják le az 
élet napjait, mert nem kóstolták meg a csa
ládos élet boldogító örömeit. Az ilyen embe
rek élnek, hamar élnek, sokat élnek s ha
mar elpusztulnak. A példa nem hat, mert sok 
emberben nincs erő es akarat az élet ügye- 
bajaival megküzdeni,

— En a férfi legfensógesebb életcélját 
abban látom, ha igyekszik a legjobb férj, a 
legjobb apa lenni. Igaz, vannak meghason- 
lott, boldogtalan ólettársak, mert házasságuk 
nem a szereteten alapul, mert önző számitás 
hozta őket össze. Az önzést nem volna sza
bad azoknak ismerniük, akik házasságot 
kötnek.

— A vagyon nem, vagy csak részben 
boldogít. Az önérzetes férfi, szembeszáll a

i megélhetés gondjaival s ha elfárad, család
jára tekint és tovább küzd. A jó nő letörli 

I homlokunk verejtékét. A jó nő mevvigasz- 
tal, ha méltatlan bántódás ér. A jó, a szor
galmas, a takarékos feleség, megsokszorosítja 
keresetünket és a száraz falatot is Ízletes 
étellé változtatja figyelme és szeretető. A jó

Kizárólag hazai gyártmányú cipők rendkívül nagy választékban
és a legfinomabb kivitelben kaphatók
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A vasúti hálózat helyes kiterjesztése, 
megy©! szempontból is kívánatos, mert be
szélnek olyan vasúti ágról is, mely a me
gyénk déli részén fekvó községek elszaka
dását jelenthetik. Nyíregyháza város érde
keinek előmozdítása, a megyének, azon me
gyének is kötelessége, melynek városunk a 
székvárosa, fejlődésének kiindulási pontja.

Nyíregyháza nagy összegeket áldozott 
és áldoz, hogy megközelíthető legyen, hogy 
piacának látogatottságát fokozza Ez a kö
rülmény méltánylást igényel. Kereskedel
münk, iparunk odáig fejlett, hogy kiállja a 
versenyt bármely vidéki várossal. Ez felté
tele annak, hogy piacunk látogatottságát 
emeljük, még újabb áldozat árán is fokozzuk.

Ez’ a vasút, tanyáink lakosaira is kiszá- 
mithatlan előnnyel jár. A tervbe vett vasút 
mentén népes tanyák feküsznek, melyeknek 
szorgalmas népe tengelyen, vagy gyalog 
járja a várost. A fáradságon kívül az idő a 
drága. A földmiveló népre lényeges, hogy 
dolgát gyorsan végezze. Ez pedig csak va
súton való közlekedéssel érhető el.

E vasút azonban csak akkor felel meg 
rendeltetése céljainak, ha a tanyákat lehető
leg érinti, ha az állomás a Súlyán, Czigány- 
bokor és a szomszédos bokrok, a nagyobb 
gazdálkódások közelében, Felső-Simán, az or
szágút mellett lesz. Az állomásnak ezen helyen 
való felállítása tervbe is van véve, a közcél
nak legjobban felel meg. Számot kell ugyanis 
azzal vetni, hogy a város és határszél között 
legalkalmasabb helyen legyen az állomás, 
melylyel úgy a személyforgalmat mint az 
áruszállítást megkönnyítik.

Örvendetesen tapasztaljuk, hogy tanyai 
népünk fogékony azon termények termelése 
iránt, melyek jövedelmét fokozzák, melyek 
a piacon kerestetnek. A vonaton való gyors 
és olcsó közlekedéssel a piac látogatása köny- 
nyüvó lesz, a jövedelmező gazdálkodás egé
szen fellendül.

Nem lehet leírni mindazon előnyt, ameiy- 
lyel eme vasút kiépítése jár. Városunkon, a 
tehetősebb osztályuakon tehát a sor, hogy 
tegyék lehetővé eme vasútnak kiépítését. — 
Nem kerül annyi áldozatba eme vasút, mint 
amennyi haszonnal jár. Epén azért fukar
kodni már azon oknál fogva sem szabad, 
mert csinálhatnak olyan ágat, mely ezen 
vasút építését feleslegessé teszi, de a célnak 
távolról sem felel meg.

Mégegyszer a Korona.
Lapunk 25-ik számában megjelent és a 

Korona vendéglő züllésével foglalkozó cik
künkben dióhéjba foglalva igyekeztünk az

nó igazi áldás az ó férjére, családjára, aki
kért feláldozza életét, akiknek boldogsága, 
az ö legjobban eső boldogsága.

Ez a szó otthonom, annyi gyönyörűsé
get rejt magában, hogy azt a legfényesebb 
báltermek csillogása sem pótolja. Mégis mily 
sokan vannak, akik báltermek, fogadók re
kedt levegőjében keresik az érzékeket csik
landoztad örömöket ? Mily sokan vannak, 
akik mámorban keresnek feledést ?

Ez nem élet. Mennyire más az olyan 
ember élete, aki fiatalon családot alapit és 
viseli a család fenntartással járó olykor ter
hes, de mindig kedves kötelességeket ? Az 
ilyen ember minden boldogságát, a kellemes 
szórakozást saját otthonában, családja köré
ben keresi és találja fel. Igen, ott találja 
fel, ahol nem divatos hölgy, nem müanya, 
hanem gondos feleség, szerető anya vará
zsolja paradicsommá a szerény lakást.

Mennél tovább, mennél többet beszé
lünk a házasságról, annál inkább belátjuk, 
hogy a mai ferde nőnevelés mellett, az a 
boldog igazán, akit a gondviselés jó felesóg-

ott tapasztalt anomáliákat feltárni éa közér
dekből — hivatásunk szerint — azokra a 
hatóságok figyelmét felhívni.

Ezen közleményre a Nyirvidék társa
dalmi hetilap válaszol, melyet a következő 
bevezetéssel lát el. A Korona vendéglőről 
egyik hetilapban megjelent s az állapotokat 
félreismerő és magyarázó hírre nézve, szük
ségesnek tartjuk a következőket megje
gyezni : stb.

Említett cikk a hiányok létezését meg 
nem cáfolja, ha nem azok közül egyet kira
gad és ahoz fűzött magyarázatában védi a 
bérlőt, vádolja a várost, okozza az építke
zést, kiemeli az építőt s végül kidicséri a 
vendéglőst.

Félvállról beszélve nem mondja ki, de 
úgy tünteti fel a dolgot, mintha a közállapo
tok megbirálására csakis ö volna illetékes. 
Nem akarjuk, de nincs is jogunk laptársunk 
véleményét biráigatni, mert mi a mások né
zetét tiszteletben tartjuk annál inkább, a 
sajtóét. Azt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy mi személyi kultuszt nem Űzünk és a 
hol a közállapotok szükségszerű megfigye
léséről van szó, ott nem habozunk, hanem 
mások véleményét be nem várva, kimond
juk a magunkét, még akkor is, ha az kel
lemetlenségeket von maga után.

Nem szándékoztunk ebben az ügyben 
ismételten felszólalni, mig a folyamatba tett 
törvényes eljárás a maga útját be nem futja, 
de a Nyirvidék cikkében tendenciát látunk 
s igy provokálva kénytelenek vagyunk a 
kérdéssel részletekbe is bele menőleg fog
lalkozni.

Cikkíró egyedül az illemhelyekkel fog
lalkozik alaposabban, melyet mi csak mel
lék dologként említettünk fel. Felszólalásunk 
főleg a szűk helyre szorított sertés hizlalda 
ellen irányult, de ha már a cikkíró az em
lített dolgot állítja előtérbe, mi az elől 
sem térünk ki, hanem igyekszünk az összes 
kérdéseket mindenoldalról, a közérdek kívá
nalmai szerint, megvilágítani.

A cikkező beismeri, hogy az illemhe
lyek nincsennek rendben és hogy az egész 
épületben 7—8 helyen összegyűlt foecaliákat 
naponkint a pazonyi utcai oldalon levő il
lemhelyen gyűjtik ösaee, és hogy azokat 
hetenkint egyszer a város szállíttatja ki. — 
Kérem csak elképzelni milyen levegő ural
kodhat azon vendéglő tájékán ahol 7—8 il
lemhely piszkát 7 napon át gyűjtik egy el 
nem zárt helyen, melyet csak tetéz az épü
let különböző részeiben elhelyezett illemhe
lyek tartalmának naponta való oda hordása. 
Ez olyan súlyos vád az ellenőrzésre hiva
tott városi orvosfónökre és mérnöki hiva-

gel áldott meg. A jó asszony valódi főnye
remény, kihez nem a szerencsének szeszóje, 
ha szivünk sugalata, eszünk józansága, körül
tekintésünk ébersége mellett juthatunk.

Erre annál nagyobb a szükség, mert 
korunk fólszegsóge mellett a nő nevelésnél 
legutolsó szerep jut az igazi női hivatásnak. 
Ma tudományos, tudákos, divatos hölgyeket 
akarnak uevelni, akik mindenhez értsenek, 
csak ahoz nem, ami legelső, legfontosabb 
hivatásuk: szerető feleség, gondos anyának 
lenni.

Az elmondottakból beláthatja, hogy vá
lasztása kitünően sikerült. Ez nem akar hí
zelgés lenni. Ez a kijelentés onnan ered, 
hogy arájának arcképéről sokat tudtam le
olvasni olyan kelléket, mely nélkül jó fele
ség nem képzelhető. Mert ez az ón meggyő
ződésem, szívesen és ismételten gratulálok!

— 3.

talra, mely a legkisebb baj előfordulásánál 
kiszámíthatatlan következményekkel járhat.

A városi hatóság, illetve annak a nevé
ben eljáró egészségügyi felügyelők még a 
külső helyeken is a legmesszebb menő zak
latást viszik végbe, ha egészségügyi szem
pontból kifogásolni valót találnak. És ezt jól 
is teszik. Az ószólöbeliek panaszolták pl. szer
kesztőségünkben, hogy ott — tehát a város 
külső területén — betiltották a sertéstartást 
s ugyanakkor a piacz közepén, egy vendéglő 
szűk udvarán nézik el hizlaldának nevezhető
7—8 sertés tartását. Nyilvánvaló, hogy a vá
ros ezúttal nem teljesítette házigazdái jogát, 
sem pedig a köztisztasági törvény által reá 
ruházott ellenőrzés kötelességét, ami jellemző 
a városra nézve. De eltekintve mindettől, az 
illemhelyek tisztátlanságáórt elsősorban a ven
déglős felelős, mert azok az általa bérelt te
rületen fekszenek és annak a kellemetlensé
gét az ö vendégei érzik. Neki kellett tehát a 
város vezetőségét a rendellenességre figyel
meztetni.

A .Szabolcs* közleménye első sorban a 
pazonyi-utcai illemhely mellett készített sertés- 
ól ellen irányult, amely a közegészségre nézve 
veszélyesebb még az illemhelyeknél is. Ezt 
az alkalmatosságot a kiaszfaltirozott kis udva
ron készítették, amely a környék levegőjét 
valósággal megfertőzteti. Reggeli nyitás után 
menjen be a kételkedő a szomszédos Jaka- 
bovits és Schwarcz-fóle üzletekbe, különösen 
azok raktáraiba és meg fog győződni, hogy 
az a bizonyos .inkriminált szag* még a fala
kon is áthatol. De ez még nem minden. A ser
téséiből kikerülő és más szennyvizek mind a 
kisudvaron elhelyezett csatornaszemen át a 
város csatornájába bocsáttatnak be, ahol to
vább rothadnak. A bomlási termékek szét
terjednek a környék hálózatába, bűzzel telitik 
meg nemcsak az utcákat, hanem a magán
házak udvarait is. ügy  látszik, hogy a cikkíró 
megfeledkezett róla, hogy nem régen tífusz 
grasszált azon a soron és hogy a baktérium 
fészkét a Korona előtti közkutban találták fel, 
melyet le is szereltek. Nagy kérdés, hogy 
nincs-e összefüggés a csatorna tisztátlansága 
és a kút fertőzöttsége között.

Visszatérve a kis udvar leírásához, fel
hívom a cikkíró figyelmét arra a körülményre, 
hogy azt éppen a tisztaság szempontjából 
aszfaltoztatták fel, ugyde a sertések a bur
kolatot nagy mórtókbeu megrongálták, amely 

■ ennek következtében, céljával éppen ellen
tétes szerepet tölt be. Lehetetlenné teszi a 
hasadókokon keresztül fertőzött föld kicseré
lését. De a drága pénzbe került épület falai 
is sokat szenvednek a sertésektől és hogy 
azok ott léte nem emeli az épület tartósságát, 
azt mondanunk sem kell.

A cikkíró a tűzrendészettel teljesen meg 
van elégedve ; mi nem ! Úgy magyarázza az 
állapotot, mintha mi Muesán laknánk. Erősen 
hangoztatja, hogy a széna nem a konyha 
padlásán van elhelyezve, hanem a bejárat 
melletti pádon. Hát kérdjük szeretettel: mi
lyen távolságra is esik a konyha az istálló
tól? Azt hisszük nincsen 10 méternyire sem 
és ezek között van a széna raktár. Nagyon 
merész állítást tesz tehát a cikkíró, amikor a 
tizenhárom éves használatban garanciát lát 
arra nézve, hogy baj ezután sem lesz. Hajói 
emlékezünk, a megyeháza még régebben ál
lott használatban, amelyben sem konyha, sem 
istálló, sem váltakozó cselédség, sem pedig 
tűzveszélyes anyag nem volt és mégis be
következett az, aminek nem lett volna szabad, 
dacára annak, hogy azt is a „Koroná“-t ké
szítő „jeles szakember* tervezte. Borzalommal 
gondolunk arra, hogy ezen csepp udvaron és 
összetömöritet épületben ha csak egy szikra 
is kicsap, hogy mi történik és mi követke
zik be.

A mi tisztelt laptársunk mindig a nála 
megszokott diplomáciával jár el az ilyen 
ügyekben és igen szépen szokta letárgyalni

szerencsém a t. vevőközönség szives tudomására hozni, hogy üzletemet tetemesen meg
nagyobbítottam és a következő uj cikkeket vezettem be : Női fehérnemüek, hímzett hatistok* 

csipke blousok óriási választékban, w  Napernyőkben minden héten érkeznek újdonságok.
Magamat az igen tisztelt vevőközönség további szives jóindulatába ajánlva.

Telefon 129. Kiváló tisztelettel: K Z o l l . I l .  I g n á C Z .  Telefon 129.
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a kényes dolgokat a baj megtörténte után. 
Bocsánatot kérünk, de a sajtónak nemcsak 
at a hivatása,'jhogy referádákat adjon, hanem 
elsősorban kötelessége a hibákat felkutatni, 
azok megszüntetését a baj megtörténése 
t ló t t  szóvá tenni és az illetékeseket addig 
ostromolni, mig a rendellenességet meg nem 
s z ü n te t ik .  Elhisszük, sót tapasztaljuk, hogy 
ez nem kellemes dolog, de végtére is nem 
tehet az ember mindig olyat, ami mindenki
nek tetszik. Ez a kötelesség különösen áll 
akkor, amikor közvagyonról van szó, mert a 
város vezetőségét hatványozott felelősség 
terheli, melyet éppen ezért ténykedéseiben 
támogatni kell.

A cikkiró beismeri, hogy az építkezésben 
vannak hiányosságok, tehát beismeri, hogy 
nincsen minden rendben. Ha ez igy van, akkor 
a sajtónak móginkább kötelességében áll az 
átalakítás kérdését állandóan felszínen tartani. 
Az illemhelyeket meglehet javítani, az istállót 
pedig, ha átalakítással a tüzveszélyessége meg 
nem szüntethető, tessék onnan még áldozatok 
árán is kilakoltatni. Az előbbi bérlőnek is 
volt magánháznál bérelt istállója és sertés 
ólja, miért ne lehetne a mostaninak is ? Hogy 
a város ezt ilyen hibás beosztással kiadta, 
elég helytelen, de ebből nem az következik, 
hogy a közegészség és közbiztonság rovására 
állandóan úgy hagyja.

Ami pedig a vendéglő kifogástalanságát 
illeti, azt sem hagyhatjuk szó nélkül, mivel 
a cikkírója írásbeli etismervényekre hivat
kozik. Ami a kereskedők és gazdák köré
nek megalakítását illeti, ahoz sok szó fér, 
de nem akarjuk ezt a kérdést feszegetni, 
mert magán személyekre kellene hivatkoz
nunk. Elfogadjuk tehát, hogy önként válltak 
ki onnan. Hol van azonban a tisztikar a ká
véházból, étteremből és sörcsarnokból, amely 
díszt és pompát kölcsönözne ennek a ven
déglőnek. Miért lett rá kényszerítve ez az 
elsőrendű testület a Korona kerülésére? — 
Tessék ezektől az uraktól Írásbeli elismervé- 
nyeket hozni, nem pedig kölcsön vett elis
meréseket gyűjten i! Hol van az az úri kö
zönség, amely a múltban sürven látogatta a 
Koronát ?

A szobákban a viszonyokat közelebbről 
nem ismerjük, de furcsának tűnik fel előttünk 
az a több kereskedőtől hallott hir, hogy vá
rosunkban a kereskedelmi utazók nappal igye
keznek elintézni ügyeiket, hogy hálásra Deb- 
reczenbe utazhassanak s másnap jöhessenek 
vissza; holott az előbbi bérlő idejében ez 
éppen megfordítva volt. Miért van ez igy ? 
Aki ismeri a vendéglők viszonyait, jól tudja, 
hogy az említet csoport nagyon is jelenté
keny és nagy tényező minden vendéglőnél.

Most még egyet. A cikkiró nem is dió- 
hanem mogyoró héjba foglalt válasszal akar 
a dolgon átsiklani. Tömör mondatokban, rö
viden igyekszik közleményünket agyonsilá- 
nyitani és állításunkat célzatosnak feltüntetni. 
Válasza azonban hiányos. Az állandóan napi
renden volt hazárd játék talán nem igaz ? ! 
Miért nem cáfolta ezt meg a vendéglős fel- 
dicsérése mellett?

Az eddig elmondottakkal nem volt cé
lunk a bérlőt tanácsokkal ellátni, vagy öt 
figyelmeztetni, mert mi az ő személyével 
foglalkozni nem akarunk. Egyedül a ven
déglő kihasználása ellen volt szavunk s hisz- 
szük, hogy a város tanácsa megfogja vizs
gálni az előadottakat és gondoskodik a rend
ellenességek megszüntetéséről. A vendéglő 
jelenleg igen jól jövedelmez ugyan, de a 
jövőre is kell gondolni, nehogy a magas 
bérösszeg csak ideig-óráig tartson. Ez a 
kérdés tehát a házi pénztárt nagyon közelről 
érdekli, melyen könnyedén átsiklani nem 
lehet.

Ami a kilátásba helyezett sajtóper meg
indítását illeti arra az a válaszunk, hogy ál
lunk elébe.

A nyíregyházi községi polgári 
leányiskola 1907— 1908 évi 

értesítője.
Előttünk fekszik az egyetlen nyíregyházi 

lányiskola értesítője, benne pedig egy ered- 
ménydus óv beszámolója. Nincs benne semmi 
különös olyan, amitói Clió megrázkódnék s 
borzadva nyúlna ,styl*-je után, hogy ijjesztő 
dolgokat karcolhasson táblájára, vagy hogy 
nemzeteknek mutasson belőle, évszázadokra 
— előre — példákat . . .  De benne van 329 
lánynak az arckópcsoportja, mely fölött a 
tanítói kar foglal helyet, akik mutatják ta
nítványaiknak ha néha a tövises is, de min
dig az igaz utat, amely boldogulásra vezet, 
melynek ezer veszedelmeivel, fáradalmaival 
megküzdeni emberi hivatás.

Minden emberi hivatás közt legszentebb, 
a legtiszteletre méltóbb a tanítás. Aki fel
tárja előttünk az ismeretek, a tudás, az er
kölcs, a lélek világát: az a legszebb hivatást 
töltötte be, Istennek ó» embernek a legtet- 
szóbbet. Az értesítő is erről győz meg ben
nünket.

Az 1907. óv október 5-ón megválasz
tott Tas János nyelv és történettudományi 
szakcsoportra képesített oki. polg. iskolai 
tanító nyitja meg az értesítőt egy értekez
letével, miben (nem is szakából vette) a föld
rajztanítással foglalkozik.

Aztán Gáspár Gézáné igazgató számol 
be az évről. Sajnálkozásával vezeti be, mert 
Porubszky Pál fögimnáziumi tanár, az iskola- 
széki elnökséget — 14 óv után — otthagyta 
és Palicz Gizella tanítónő nyugdíjba ment.

Az intézet 3 uj erőt nyert az utolsó év
ben. Adorjánná Sturavits Emmát és Eckerdt 
Ilonkát r. tanitónókül választották meg, akik
nek minden tekintetbeni dicsórése elől az 
.értesítő* sem tud elzárkózni, éppen igy a
3-ik uj tanerőről Tas Jánosról. Adorján Fe
renc fögimnáziumi vallástanár lemondása után 
az ág. hitv. ev. tanulók vallásoktatását Licskó 
Sámuel segódlelkósz vállalta el.

Beszámol az értesítő az ünnepélyekről, 
melyek mind kedves napok emlékei sokáig 
fognak élni még a tanítványok emlékezeté
ben. 1908 márc. 15. 1908 ápr. 3. voltak ezek 
a napok, — az április 3-ikból még jótékony
ságot is gyakorolhattak és szaporíthatták ta
nulmányi alapjukat, amire szükség is volt, 
mert május végén 2 napig tartott tanulmá
nyi kirándulást rendeztek egészen a Besz- 
kidekig lavocznei végponttal. A kirándulás
ban 43 tanuló vett részt, tanárok és vendé
gekkel. (Erről a kirándulásról különben, an
nak idején mi is sok szépet irtunk.)

Az év történetében az igazgatónő be
számol az iskolalátogatásról, a jótékonyságról, 
a vizsgákról, ösztöndíjakról, jutalmakról és 
arról a szép és lélekemelő zárünnepélyekról, 
melyet junius 25-ón délután tartottak gyö
nyörű műsorral.

Az értesítő többi részét olvasni kell. 
Benne van, hogy milyen anyagot végeztek, 
milyen tanterv mellett és milyen eredmóny- 
nyel. Végül pedig benne van a tájékoztatás 
a jövő iskolai esztendőre.

Az egész értesítő egy gondos munka, 
mely a polgári iskola vezető karát dicséri, 
kikre egész nyugodt lelkiismerettel rá lehet 
bízni a lányok testi, lelki és szellemi mű
velését.

Az intézet körülbelül 2 évtized óta áll 
fenn, de tekintélyét már hosszuidőkre meg
erősítette ; az értesítő pedig egy újabb bi
zonyítéka mindannak a jónak, amit elmond
tunk s mindannak, amit most el sem mond
hattuk róla, ami biztató Ígéret a jövőre.

Tünde.

Előfizetési felhívás. Tisztelettel kér
jük lapunk azon olvasóit, akiknek elő
fizetése lejárt, hogy az előfizetés meg
újítása iránt mielőbb szíveskedjenek

intézkedni, nehogy a lap küldése aka
dályokba ütközzék.

Pnnh tápfialmolr *0® " é»*«l®k®* képeket 
llUuA lu IM Á M A  küld 15 drb. egész sorozat 
4 korona, 10 drb. fél sorozat 3 korona, 5 
drb. kis sorozat 2 korona előleges beküldése 
ellenében, zárt borítókban. (Levólbólyeget is
eifoga- f je x n e r  é s  T o r s a i  S z e á C(k
dunk.) — - ...............
(Szíveskedjék ezen lap hirdetésére hivatkozni.)

* *  A MAGYAR ÚJSÁGÍRÁS SZENZÁCIÓI I i *

A magyar közönség legkedvesebb lapja!
A 48-as eszmény és a magyar 
nemzeti törekvések egyetlen hü 
és kérlelhetetlen szószólója. !*♦

FSsierkesztő Felelős sre rk e iitS :
BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA.

N ap on k in t 125 .0 0 0  p é ld á n y !
Egy szá m  2 k ra jc á r .

A NAP előfizetési á ra :
Egész évre 16 K. — f. || Negyedévre 4 K. — f. 
Félévre — 8 K. — f. J Egy hónapra 1 K. — f.

A le g k itű n ő b b  m a g y a r  é lc la p !
Páratlan népszerűség!

B em ek szöveg:, pom pás k ép ek ! 
k iesésen  o lc s ó !

E g y  szám  5 k ra jc á r  
A  FID IB U SZ  elő fizetési á r a :

Egéé* évre 6 K. — f. jj Negyedévre 1 K. 50 f. 
Félévre   3 K. — f. jj Egy h ó n a p r— K. 50 f.

Mutatványszámokat küld a kiadókivatal :
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

„Keleti pályaudvar"
TK ? .N nagyszálloda ™ N

Budapest, Vll. kerület, Thököly-ut 18. sz.
A keleti pályaudvar indulási oldalán. A leg
nagyobb komforttal berendezve. Szobaárak 2 
K 40 f.-töl kezdve, villanyvilágítással együtt. 
Utazóknak 20% engedmény. Posta óstávirda. 
a házban, minden oldalról villanyos közlekedés 

Tulajdonos Hersch Samu.

Szent-Lukácsfürdői

Kristályforrás
ásványvíz

É tvágya t ja v ít .
G y o m o rr o n tá st  m e g a k a d á ly o z .
Főraktár: Hibján Sámuel utódai

nál, kapható ezenkívül Hoffmanii Adolf 
Leuchter Sámuel stb. füszerkereskedő 
cégeknél, Nyíregyházán.

i  S ÍRKÖ VEK i
S  mindenféle alakban és nagyságban S
•  leg o lcsó b b  árak •
Z  mellett kaphatók: 2

•  FÜHRER ZSIGMOND FIAINÁL •
•  Nyíregyházán, 0

V á rm e g y e h á z-u tc za  5-fidik szá m . 0

T A V A S Z I  Ú J D O N S Á G O K
keztyük-, harisnyák-, eső- és napernyők-, ruhadiszek-, férfi-ingek-, gallérok és nyakkendőkben.
y t a i n S T E K N  S Á N D O R  2.• • • • • •
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Hasznos tudnivalók.
Előfizetőink olyan kérdéseket intéznek 

hozzánk, amelyekből kitűnik, hogy a nagy 
közönség sokszor a legegyszerűbb dolgok
ban sem bir a kellő jártassággal. Ez indított 
bennünket arra, hogy egy pár gyakran meg
ismétlődő kérdést itt tárgyaljuk le, hogy 
azok is tudomást szerezzenek róla, akik nem 
tudakozódtak ugyan, de a megoldást nem 
ismerik.

Sokan panaszkodnak a kis vasútra, a 
mely behozta állomásain a kényszer jegy
váltást. Ez másképpen nem lehet, mert a ka
lauzok a nagy tömeg minden tagját jegygyei 
el nem láthatják. Különösen a sóstói jegy
váltásra van panasz, ahol mulatságokkal élet
veszélyes a tolongás. Az ügyes ember pedig 
kileli a módját, hogy ne kelljen a pénztár
nál kellemetlenkednie. Csak azt figyeli meg, 
hogy a hazafelé jövő vonata körülbelül mi
kor indul. Ez azért fontos, mert a vasutak
nál napszakokra van az idő beosztva. Éjfél
től reggeli 6 óráig van az első, attól délig a 
második, este 6 óráig a harmadik, attól éj
félig pedig negyedik napszak. Ha tehát dél
után vagyis a 3-ik napszakban akar haza
jönni jegyét jóelőre, (már 12 óra után) meg
váltja. Az este utazók pedig 6 órától láthat
ják el magukat jegygyei, s igy a vonatok 
megérkezésekor kényelmesen elhelyezked
hetnek akkorára, amikor a jegyváltást utol
jára hagyok a felszállást megkezdhetik. — 
Figyelni kell azonban a napszakok beosztá
sára mert azt a jegyekre is rá nyomják és 
a 6 óra előtt váltott jegygyet már 6 óra 1 
perckor sem lehet elutazni.

Jól beváltott a kényelem szeretőknél, a 
szölótelepre menő vonatokra való felszállás. 
Ez abban áll, hogy amikor a városból kijön 
a Sóstóra a motor és nagy a közönség, a 
leleményesek felszállanak a szölótelepre in
dított kocsira. Odáig fizetnek 12 fillért, a 
szölöteleptől a város bármely pontjáig (ko
csiban váltott jegyre) 24 fillért. 12 fillér 
többletért, tehát elsőbbséget biztosítanak ma
guknak az ülőhelyhez, az egész vonalon.

Figyelmeztetjük a közönséget a jegyek 
megőrzésére, mert az ellenőr kétszeres je 
gyet váltat a gondatlanokkal. E miatt is so
kan panaszkodnak, de ez az intézkedés a 
vasút természetéből folyik. Ne szálljon le 
senki a kisvonatról a kocsiút felöli oldalon, 
mert az két okból életveszélyes. A kalauzok 
csak a megállót jelző tábla felőli oldalon fi
gyelik a közönséget s igy megesik, hogy a 
másik oldalon a csomagját leadó utas is a 
vonaton marad. Ezen kivül a bérkocsik is 
elgázolhatják az embert. Záradékul csak arra 
figyelmeztetjük még olvasóinkat, lássák el 
magukat a jegyváltáshoz apró pénzzel, ezzel 
is sok kellemetlenségnek vehetik elejét.

A telefonnal sincs a nagy közönség 
megelégedve. Van is igaza, de azért ,fogá- 
sok‘-kal ott is lehet boldogulni. Sok a pa 
nasz hogy nem lehet a beszédet tisztán 
hallani, áthallás van stb. A rósz telefonért 
én az előfizetőt okolom elsősorban.

Jogában áll a legkisebb hibát bejelen
teni a központnak s ha az 24 órán belül ki 
nem javíttatja, forduljon (szintén telefonon) a 
főnöki irodáhoi s ha pedig az sem intézkedne 
tegyen jelentést a nagyváradi posta és tá
vírda igazgatósághoz, vagy pedig hozza a mi 
tudomásunkra. A határidőhöz nem kötött be
szélgetéseket délelőtt 10 óráig, délután pe
dig 3 óra után intézze el az előfizető, amikor 
az interurbán telefon nem köti le a személy
zetet. Ebben az időszakban negyedrész ideig 
em kell várni a kapcsolásra. Ez azokban 

nem áll kötelességében, mert bármikor jelent
kezhet hívóként s éppen ezért sürgős ügyek
ben elvárhatja a gyorsan való jelentkezést. 
Abban azonban megint a közönségnek van

igaza, hogy ezt nem mindig sót igen ritkán j 
kapja meg.

Sokan törték már a fejüket azon, hogy 
ha valakivel beszéltek hogyan hívhassanak 
fel egy harmadik személyt. Hiába a lecsen- 
getés; a központ nem jelentkezik. Emiatt az
tán össze is kapnak az előfizetők, mert kel
lemetlen valami amikor negyedóra számra 
csörget a hivó, az előbb hívottnál. A hasonló i 
esetek előfordulásáért a központot lehet 
okolni, mert az a 3, 4, sőt 5 egymásutáni 
csengetésből tudhatja, hogy nem egyszerű 
lecsengetésról van szó. A központ jelentke
zését azonban meg lehet gyorsítani. A hivó- 
jelével kell neki csengetni, arról hamarább 
ért, ép úgy, mint az emberek a nevükön 
való szólitásról. Nyíregyházának a hivójele 
egy hosszú és egy rövid csengetés. ( ^ *  •) 
Eanek a belszolgálatban van jelentősége, j 
mert például a kisvárdai telefon vonalra kap
csolva van Nyíregyházán kivül Kemecse és j 
Demecser is és hivójel nélkül nem boldogul- j 
hatnának. Ha az előfizető tudja, hogy többe
ket kell egymás után telefonhoz szólítania, 
akkor az első felhívásnál mondja be a köz
pontnak : kérem az X számot és azután jelent
kezést. Ebben az esetben lecsengetés után 
rögtön jelentkezik a központ.

Az este írott sürgős leveleket sokan 
kiküldik a nagyvasúti állomásra, pedig erre 
nincs szükség. Pont 8 órakor a postakocsival 
kiküldöttek, magukhoz veszik a városháza 
déli sarkán elhelyezett szekrényből a leve
leket és azokat még az nap feltétlenül fel 
is dolgozzák. (Folyt, köv.)

H ÍR E K .
Kereskedelmi miniszter Moskovits Emil 

helybeli postatisztet főtisztté, Fned Dávidot 
és Szabó Istvánt ellenőrökké, Osváth Sándort 
tisztté Kovács Jánosnét kezelőnővé Kisvárdán 
pedig Csapó Gábort felügyelővé, Gál Lajos- 
nét kezelőnővé nevezte ki.

Segély a református egyházaknak. A re
formátusok f. hó 1-ón báró Bánffy Dezső 
elnöklete alatt konventet tartottak Budapes
ten, amely 790 egyházközség adócsökkenés 
miatti kérvényét tárgyalta. A konvent a kö
vetkező szabolcsmegyei egyházakat részesí
tette segélyben Nyirmegyes 2130 kor. 57 fül., 
Tiszadob 2699 kor. 06 fül. Tiszaeszlár 1522 
kor. 08 fillért kap az 1908-ik esztendőre.

A pénzügyminisztérium vezetésével meg
bízott miniszterelnök Kürti Bálint pénzügyőri 
biztost, adóhivatali segéddé kinevezte a kis
várdai kir. adóhivatalhoz.

A bíróság öröme. Az igazságügyminiszter 
Budaházi Menyhért törvényszéki, Beleznai 
Péter kisvárdai járásbirósági telekkönyvezetőket 
a IX-ik fizetésosztályba; Nadányi Andor nyír
bátori Kényes István kisvardai járásbirósági 
telekkönyvezetőket a X-ik fizetési osztályba 
léptette elő, Tóth Lajos Leövey Bertalan hely
beli és Brebán Gyula kisvárdai írnokot pedig 
irodatisztekké neveztette ki.

Kiállítás. Kovách Elekné, a nőegylet 
elnüknője szép számú közönség jelen
létében nyitotta meg a nőipariskola kiállí
tását vasárnap délelőtt. Az elnőknő remek 
beszéde után Leffler Sámuel tartott igen 
szép beszédet. A sok szép tárgy készí
téséért és az iskola szakszerű vezetésé
ért Kégly Szerénát és Czesznák Margitot 
illeti a dicséret. A növendékek közül 
Szokolay Marosa, Farkas Esztike, Lavocsa 
Erzsiké, Hajnal Erzsiké és Müller Juliska 
kapott 10—10 kor. jutalmat. Rajtuk kivül 
sokan részesültek dicséretben.

Képviseteti közgyűlés volt kedden délután 
melyen elfogadták a m últ szám unkban ism er
te te tt tüzoltóadó behozatalát. Ezenkívül egy 
csomó szabadságolási kérvényt intéztek el 
kedvezően.

A községi iskolaszék Tass János polgári 
leányiskolái tanárnak 400 kor segélyt adott 
Franciaországi tanulmány útjára, mivel a jövő év
ben a francia nyelvet is tanítania kell.

Előadás. Vasárnap délelőtt szép közönség 
előtt tartott előadást Acél Dezső fővárosi 
ismert szakértő. Bebizonyította, hogy a Nyíren 
a szupperfoszfatnak nagy jelentősége van. 
Az előadás keretében Bállá Jenő indítványt 
tett a város rétjeinek műtrágyával való ellá
tására, amit nagyon helyeseltek.

Juniális. Múlt hónap 30-án a központi, 
f. hó 1-én a körte-utcai, 2-án pedig a 
csillag-utcai óvodák tartották meg nyári 
ünnepélyüket, Ezúttal is beigazolást nyert, 
hogy a kicsikék jó kezekre vannak bízva, 
mert bátor fellépésük, ügyes szavalásuk 
céltudatos nevelési rendszerről tettek tanú
bizonyságot. Úgy a szülék, mint a ható
sági kiküldöttek elismeréssel adóztak az 
óvónőknek.

Eljegyzés. Dr. Lefkovits Jenő nyíregy
házi ügyvéd eljegyezte Moskovits Margitot 
Szobránczrói.

Dr. Prohle Vilmos főgimnáziumi tanár a 
Nemzetközi Ázsiai társaság megbízásából a 
jövő héten a Kaukázusba utazik az ottani 
tatárok tanulmányozására. Tanulmányújára 
Hlatky-Schlichter Miklós, a keleti kereske
delmi akadémia hallgatója kíséri el.

A kereskedő ifjak nyári mulatsága vasár
nap f. hó. 5-én délután lesz a Sóstón. A mu
latság iránt széles körökben általános érdeklő
dés mutatkozik. A közönség kényelme és szó
rakozása minden tekintetben biztosítva van. 
A kisvasút külön megkötött szerződás értel
mében egész éjjel rendelkezésére áll a publi
kumnak. Ruhatár a bejárattól balra a ven
déglő helyiségében lesz elhelyezve.

Uszóverseny. A nyíregyházi torna és 
v ív ó  egyesület (f. hó 4-ón) ma délután 6 órai 
kezdettel tartja uszóversenyet, melyre Deb- 
reczenből és más idegenből is kapott neve
zéseket. Az egylet vezetősége az érdeklődök 
figyelmét felhívja a mindenképpen érdekes 
versenyre.

Fotball verseny. A nyíregyházi torna és 
v ív ó  egyesület labdarugó tagjai holnap, azaz 
5-ón mennek át Debreczenbe labdarugó ver
senyre. A verseny lesz hivatva eldönteni, 
hogy ez idén a nyíregyházi, vagy a debre- 
czeni labdarugó csapatot illeti-ó a babér ? — 
Az eredményről mához egy hétre fogunk 
beszámolni.

Tudományos előadás. Dr. Kondor Emil, 
a kanadai „Magyarság" főszerkesztője, övei
nek látogatására, hazánkba érkezett. Ezt az 
alkalmat felhasználta az itteni báró Hirsch 
sgylet fiókjának elnöke arra, hogy egy tu
dományos, sok élvezetet Ígérő előadás meg
tartására kérte fel a messze idegenbe sza
kadt, kiváló embert. Úgy értesülünk, hogy 
az előadás e hó első felében, a színházban 
tog megtartatni. Az előadás sikerét 136 ve
tített kép fogja emelni, melyek az amerikai 
magyarok életének egyes mozzanatait tárja 
szemünk elé. Az előadás iránt nagy és ál
talános érdeklődés mutatkozik.

A tűzoltó tisztképző tanfolyamra váro
sunkból Kazár Ferenc és Dudics József kül
detik fel.

A nyíregyházi gazdaszövetség vasárnap 
délelőtt 11 órakor gyűlést tart, az állandó szék
ház építése ügyében.

Öngyilkosság. Mócsán Márria elmebajos 
tanyai leány vasárnap felakasztotta magát.

Cséplőgépekhez m entőszekrények
teljesen felszerelve 7 koronától feljebb. Hozzávaló kötszerek külön Is kaphatók.

S érvb ajb an  szenvedők forduljanak teljes bizalommal:
Blum berg <JÓzsef, keztyűs ós orvosi kötszerószhez Nyíregyháza, Városháztér 2. szám. 
Telefon 96. — Fénykópószeticzikkek gyári arban. Valódi párisi különlegességek.— Telefon 96.
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Az ipartestület vasárnap gyűlést tartott 
a városházán, mely alalommal elhatározták, 
hogy a székház eladásából fennmaradt 25 
ezer koronát a városnál hagyják gyümölcsö- 
zós végett. A jegyzó fizetését 2000 koronára 
emelték fel.

Esküvő. Vrabecz Andor helybeli tekin
télyes órás és ékszerész múlt hó 28-án tar
totta esküvőjét Karner Erzsikével.

Papi értekezlet. Tegnapelőtt népes érte
kezletet tartottak városunkban a református 
papok és foglalkoztak a püspöki szók betöl
tésével. Kitűnt ez alkalommal, hogy a több
ség Dicsőffy József püspökhelyettes mellett 
tömörül, de nagy pártja van Balthazár Dezső 
esperesnek is.

Megváltoztatott szabályrendelet, vár
megyénk ügykezelési szabályrendelete 
azt tartalmazta, hogy ,az  alispán és tő
jegyző együttes akadályoztatása esetén 
az alispáni teendőket a belügyminiszter 
által osetről-esetre kijelölendő tisztviselő 
teljesiti. “ Ez az intézkedés a gyakorlat
ban be nem vállott, mert váratlan ese
tek is jöttek közbe, amikor a ministeri 
engedély megérkeztéig nem volt aki az 
alispán fontos és határidőhöz kötött te
endőit ellássa. Most a vármegye meg
változtatta rendelkezését és kimondotta, 
hogy szükség esetén a tiszti főügyész 
és árvaszéki elnök ministeri engedély 
nélkül is lehetnek helyettes alispánok.

Adomány. Lapunknak, ,egy  magát meg
nevezni nem akaró elófizető‘ -je 8*40 K-t kül
dött be hozzánk, melynek rendeltetési helyére 
való juttatásáról tanúskodik a következő 
nyugta: 28200. sz. József kir. herceg szana
tórium egyesület, Budapesten. Elismervény 
nyolc korona 40 fillérről, melyet a .Szabolcs* 
hírlap szorkesztósége fizetett be a József 
kir. herceg szanatórium egyesület javára, 
adomán y címen. Kelt Nyíregyházán, 1908. 
julius 4. Németh főpónztárnok. Ruzsonyi Pál 
pónztárnok.

Szülök figyelmébe. Az egri leányneveló 
intézetheti egy alapítványi hely üresedett 
meg, melyre 12—13 éves gyermekek szülei 
pályázhatnak. A róm. kath. vallást és sza- 
bolcsmegyei születést kell bizonyítani. A sze
génysorunk előnyben részesülnek.

Névmagyarosítás- Izrael Gerzson kisvár- 
dai lakos, vezetéknevét miniszteri e n g e d é l
lyel Izsó-ra magyarosította.

Gyűlés. A szabolcsmegyei tanító
egyesület, múlt számunkban közölt tárgy- 
sorozattal, mai napon tart gyűlést a rém. 
kath. iskolában.

Szervszkedö gyűlés. A nyíregyházi sza
bómunkások vasárnap a ,Zrinyi‘ -ben szer
vezkedő gyűlést tartottak és egyesülés által 
akarják a bérek javítását kivívni.

A hatóság figyelmezteti a ház és föld 
tulajdonosokat, hogy a iákat a villamos vi
lágítási és telefonvezetékek mellett galyazzák 
le, mert elleneseiben a költségükre fogadott 
emberrel fogják aat elvégeztetni.

Tűzrendészet. Városunk rendőriökapi- 
tánya a tűzoltósággal egyetemben megvizs
gálja az összes kóményoket és záro3 határ
időt tűz ki azok rendbe hozására. Ugyan 
akkor megszemlélik a fő és melléképülete
ket, az udvaron összehalmozott tárgyakat, 
hogy azok valamelyike nem rejt e tüzve- 
ssólyt magában. A több hétig tartó vizsgálat 
már kezdetét vette.

Elgázolta a vonat. A Nyíregyházáról 
Amerikába vándoroltak közül sokan es
tek már áldozatul. Legközelebb egy a 
szüleivel künn tartózkodott Szklenár 
György nevű 14 éves fiút aprított össze 
a vonat.

A gyógyszerészet rendezése. A városunk
ban levő gyógyszerészek által indított moz
galom országos jellegűvé vált, melynek az 
lett a következménye, hogy a belügyminisz
ter a gyógyszerészet rendezését elhatározta. 
A tervezet legfontosabb rendelkezése, hogy 
ezután községek is kaphatnak jogot, melyet 
bérbe adhatnak.

Fogatos szőlőmivelő gépek bemutatása. A
szabolcsvármegye gazdasági egyesület te
kintettel a mindinkább rosszattevó munkás
viszonyokra és kézi erő hiányra — a Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesületével 
karöltve e hó vége felé a Sóstó szólótelepen 
fogatos szőlőmivelő gép-bemutatást rendez. 
A bemutatás részleteinek megbeszélése és a 
határnap kitűzése tárgyában az elókószitó 
bizottság f. hó 9-ón d. e. 9-kor a városháza 
tanácstermében értekezletet tart.

Mezőgazdasági kamara. Darányi egy tör
vényjavaslatot dolgozott ki a mezőgazdasági 
kamarákról. — Azt tapasztalta ugyanis, hogy 
ezeknek az ipari és kereskedelmi téren nagy 
fontosságuk van Kétségtelen, hogy a mező- 
gazdaságban is jótékony hatású lesz, habár az 
1 — 2 koronás tagdíj miatt sokan fogják elle
nezni. A szervezet főbb vonásaiban az iparka
marákkal fag megegyezni.

Jóhir a káposzta termelőknek. Egy
pár éven belül sok volt a panasz az 
államvasutakra, mert a káposztát elszál
lítani nem volt képes. Demecserben pél
dául 200 százalékkal is többet adtak az 
elwaggonirozott káposztáért, mint az állo
másra kiszállítódért. Körülbelül 1500 
kocsi káposzta ment tünkre a múlt évben 
a szabolcsmegyei állomásokon a vasúti 
kocsik elégtelensége miatt. A termelők 
nem hagyták annyiba a dolgot, hanem 
kereskedelmi kamara és a gazdasági egye
sület révén felszólaltak a miniszternél, 
sőt az országházban is hangzott el inter
pelláció a szabolcsmegyei szállításoknál 
tapasztalt hiányok miatt. Most arról ka
punk hirt, hogy a Máv debreceni üzlet- 
vezetősége átirt a szabolcsmegyei gaz
dasági egyesülethez, hogy a községekben 
írassa össze a feladásra szánt káposzta 
mennyiségét és azt e hó 15-óig jelentse 
be hozzá, mivel a vasút kiküldötte a 
gazdasági egyesület megbízottjával az 
állomásokon helyszíni szemlét fog tartani 
és megteszik az intézkedéseket a szállí
tás akadálytalanságának biztosítása érde
kében. Az intézkedés üdvös, csakhogy 
megkésett. A tavalyi abnormális állapo
tok miatt megcsappant a káposztaültetési 
kedv.

Vásárok. F. hó 6-án Dombrádon, 13 án 
Nyirbaktán, 22-ón Nyirraadán, 27-én pedig 
Tiszadobon lesz országos vásár.

űngyilktsság. Szita Istvánná jómódú gyu- 
laji gazdálkodó uó felakasztotta magát. Tet
tének oka ismeretlen.

Szappangyártó tanfolyam. Ua már a ser-
téevész ellen nem tudunk eléggé védekezni, 
gondolnunk kell a kényszer utján levágott jó
szágok zsiradékának az okszerű feldolgozására. 
A szabolcsi szappaugyárak azonban nem dol
goznak a technika vívmányaival, ami az or
szágos versenyben háttérbe szorítja őket. — 
Megszívlelni való tehát a Techno'ogiai ipar- 
muzeum felhívása, melyszerint nov. 15-től egy 
hónapos szappaugyártási tanfolyamot rendez. 
A növendékek tandíjat nem fizetnek, eltartá
sukról azouban maguknak kel! gondoskodni.

A III. oszt. kereseti adó és a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adójáról 
szóló javaslatok 8 napra a v. adóhivatalnál 
közszemléié tétettek ki.

Árverés. A Meisels és Salgó nyíregyházi 
róföscóg 36,000 koronára értékelt csödtöme- 
gótf. hó 6-án árverezik el. Az Írásbeli zárt 
ajánlatok, aznap déli 12 óráig Elekes Aladár 
ügyvédhez adhatók be.

A fegyveradó bejelentése ügyében újabb 
felhívást adott ki az adóhivatal. Aki 8 nap 
alatt nem teszi meg a bejelentést szigorúan 
büntetik meg.

A múzeumok és könyvtárak orsz. bi
zottsága, amely tudvalevőleg meg van 
bízva a vidéki kulturpalolák lótesitéséneü 
előmunkálataival, múlt hó 25-ón rendes 
gyűlést tartott Budapesten. Röviden érin
tették a közművelődési házak létesítését 
is, de kitűnt, hogy olyan állapotban van 
még a dolog, hogy évek kellenek a 
szükséges alap teremtésére, tervek ké
szítésére és az építkezések foganatosítá
sára, úgy hogy az első csoportba sorolt 
nyíregyházi kultúrpalota is soká fogja 
még díszíteni városunkat és nagy idő 
kell ahhoz, hogy éreztesse áldásos hatását.

A középiskolai tanáregyesület értesí
tette a városunkban működő tanárokat, 
hogy Fonyódon tanári nyaralótelepet lé
tesít. A telek ára nógyszügölenkint 4 ko
rona. A mi tanáraink azonban nem vá
gyódnak el tőlünk a szünidőben sem, 
hanem a Sóstó rendezésétől várják az 
olcsó és jó nyaralás megoldását.

Veszettség zárlat. M. hó 21-ón egy ve
szett kutya marakodott Belegrád 03 Görög- 
szállás majorokban a kutyákkal, közben más
felé is kóborolt, mig végre a lakosok agyon
verték. A városi m. kir. állatorvos bonczolás 
utján a veszettség rag. betegséget megálla
pította, mire a hatóság az ezzel érintkezésben 
volt kutyákat kiirtatta. Ezen ok miatt a város 
bel- és külterületén az összes kutyára 40 
napi zárlat rendeltetett el. Ezen idő alatt a 
kutyákat megkötve kell tartani, vagy szájko
sárral ellátva pórázon vezetni. A szabadon 
levő kutyákat a gyepmester befogja és ki
irtja, tulajdonosuk pedig meg fog büntettetni.

Templomrablók Alig van hónap, hogj 
Szabolcsban vágj a szomszédos megyékben 
ne volna teraplomrablás. Nyíregyházán is egy 
éven belül csaknem az összes templomokat 
feltörték. Folyó hó 1-én debreceni zsidó 
templomban jártak betörök. Városunk rendőr
sége megtette az intézkedéseket, mert való
színűnek tartják, hogy az a szövetkezet garázdál
kodott ott is, amely az itteni imabázakat szokta 
meg dézsmálni.

A Tisza titka. Tiszadadán 1 drb 4 sze
mélyre készített csónakot fogtak ki, amelyen 
különféle tárgyak voltak. A jelek szeriut tu
lajdonosa a Tiszába fűlt.

A mértókhitelesités rendezése Az állami 
mórtókhitelesitő hivatalokhoz csakis azokat 
veszik majd fel, akik az előirt szakvizsgát 
leteszik. Városunkból Jagicza Károly h. mér
tékhitelesítő nyujtotta be az e hó 1-óbon meg
állapított határidőig, kérvényét és ő pályázik 
a nyíregyházi mértókhitelesit i állásra.

Uj állás. A nagykállói adóhivatalnál egy 
gyakornoki állás üresedett meg. A pályázati 
feltételeket az adóhivatal közli.

Á pénzintézeti tisztviselők tudvalevőleg 
pünkösdben kongresszust tartottak Debrecen
ben, melyon a szabolcsmegyei intézetek is 
képviseltették magukat. Az akkor kiküldött 
bizottság most közli az általa kidolgozott 
nyugdijintózményi szabályzatot, mely szerint 
a szövetkezeti alapot ajánlják és a létesítés
nél a pénzintézetek hathatós támogatására 
számítanak.

Eltűnt. Pitlik Józsefné kisvárdai lakosnő 
István nevű 13 éves fia nyomtalanul eltűnt.

I A hatóság országos körözését rendelte el.

Sirolin
•Emeli u  étvágyat é* a testsúlyt, aiegssün- 
ttti a köhögést, váladékot, éjjeli tzzadist.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat Is Irináinak, kérjen mindenkor 
„Roehe“ eredeii ekemagolást.

F. H effm n>n-ia R « c 8m# S l  C®. Basel (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárak

ban — Ara Uvegenkiat 4.— korosa.
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A vakok budapesti országos kir. nevelő 
és tanintézete ingyen felvesz egy 8—10 éves 
olyan vakgyermekeket, akinek más test- 
vagy szellemi fogyatkozása nincs. Pályázat 
tokát a vallásügyi minisztériumhoz jul. 15-ig 
kell beadni.

Temetkezési segély. Az országos gazda
sági és cselédsogitő pénztár felvesz 111-ik 
csoportjába tagokul olyanokat, akik elhalálo
zásuk esetére biztosítják magukat. A belépő 
hozzátartozója, ha a beiratás 20 éven alul tör
ténik 200 kor, 25-nél 170, 30-nál 150, 35-néi 
125, 40-nól 100, 45-nél 80, 50-nél 60 k-t kap. 
A tagságra vonatkozó feltételeket a város- i 
házán a g. tanácsos mondja meg.

A gör. kath. papiak helyén tervezett 
díszes emeletes épület készitését megkezd
ték a héten és a vállalkozó Führor cég még 
ez évben tető alá akarja hozni a falakat.

Hazajáró lélek. Sajnálatos és bosszantó, 
hogy népünk nem képes megszabadulni a 
babona hóbortjától. Hetekkel ezelőtt ugyanis 
egy gazdálkodó, Pazonyban, öngyilkossá lett. 
Most elterjedt a hir, hogy az öngyilkos lelke 
hazajár. A tudatlan, babonás nép annyira ; 
hiszi ezt a mesét, hogy a fólónkebb asszo
nyok, gyermekek alkonyat után nem merik 
lakásukat elhagyni; a temető környékét pe
dig még nappal is kerülik. Az ilyen butaság 
szégyene korunk feivilágosodottságának.

A nyíregyházi Berlitz iskola jövőjére nagy 
befolyással lesz az a mozgalom amelyben részt
vevők , Nyelv és irodalmi iskola részvénytár
saság* céggel és debreceni székhelyly el rész
vénytársasági alapon egy kulturális intézet 
alapítását határoztak el. Célul tűntek ki a 
hazai és nyugateurópai nyelveknek a részvény- 
tarsassag áltál az ország kűlömböző részeiben 
íellálhtando iskolák utján szóban és Írásban 
való oktatása és terjesztése. Kereskedelmi es 
irodalmi fordítások eszközlését, Nemzetközi ke
reskedelmi levelezők ki képez tetese. A világ 
irodalom történet, esetleg egyebb aestéthikai 
tudományok oktatása. A létesítendő részvény 
társaság a nyugateurópai nyelvekben és iroda- I 
lomban kiválóan képzett külföldi es hazai tan
erőkkel a modern követelményeknek megfelelő 
nyelv és irodalmi iskolákat alapit egyelőre 
Debrecenben. Nyíregyházán, Szatmaron és 
Nagyváradon és részleges tanfolyamokat tart 
fenn a vidék kisebb varosaiban is, illetve át
veszi Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúbö
szörményben Kosé Miksa nyelvtanár tulajdo
nát képező nyelviskolákat 5000, azaz ötezer 
korona értékben, tehat a vállalat létesítéséhez 
Kosé Miksa debreceni lakos nyelvtanai- a fenti 
helyeken mar fennálló nyelviskoláinak átada- 
saval járul, amelynek erieke 5UO0 koronában 
allapittafik uii g, tízen terv mellett a kulturá
lis célon kívül kellő jövedelem biztosittatik a 
részvényeseknek is A részvénytársaság liata- 
rozatian időre alakul, az alaptőke 25,000 ko
rona, mely 1000 darab 25 koronás névre szóló 
részvényre oszlik. Aláíráskor a részvénytőke 
névértekenek 30° u a fizetendő, a további be
fizetéseket az alakuló közgyűlés fogja meg
állapítani. A befizetétek az „Általános Taka- 
rékpénztai Készvény tarkaságnál * Debreczenben 
teljesíti'tidők Az első igazgatóságot az alapí
tok 3 evre fogjak kinevezni A részvények 
aláírásának zarliatárideje 1908 augusztus hó 
15-e. Az alapilók íentartjak maguknak a jogot 
hogy a részvényeket túljegyzés eseten redukál
hassák. Az iskola iránt megnyilatkozott meleg 
érdeklődés bizonyára megnyilvánul a re zve” 
nyék jegyzésében is, múltai alkalom nyílik az 
iskola szervezésébe is beiefolyni.

A tökekamatadó kivetése ellen jul, 8-i*- 
adható be felszólalás.

A debreceni kereskedelmi kamara 10 drb. 
loü koronás szakiskolai ösztöndíjra irt ki pá- 
jázatot. A kérvények f. hó 15-ig adhatók be. 
Részletes feltételek a városháza bejáratánál 
vannak kifüggesztve.

Dinnye és őszibarack kiállítás. A íöldmü- 
velesügyi miniszter rendeletére aug. 18-tól 
24-ig dinye és őszibarack kiállítást rendeznek 
Budapesten. Megyénkből az ujfehértóiak szán 
dékoznak tömegesen részt venni dinyéikkel. 
Részletes feltételeket helyben a gazd. egyesü
let közli.

Á madarászok bűne. Sokat irtunk már a 
madarak pusztításáról, do nem eleget. Ma 
ogy bele Sörós Mihály a madarak pusztítá
sára szerzett flób rttol kilőtte Feher Lajos 
szemét a Varga bokorban.

A nyírvíz szabályozó társulat múlt hó 
24-én rendkivüii gyűlést tartott, melynek 
egyetlen tárgyát a társulat és a felső tiszai 
ármentesitő társulat kiküldöttei között létre
jött egyezség jóváhagyása képezte. A bizott
ság nagy munkát: végzett, amelyből mindkét 
társulatra csak előny származhat és igy a 
megjelentek, úgy a kiküldöttek, mint a tár
sulat vezetőinek munkálkodásáról elismerés
sel emlékeztek meg.

Talált tárgy. A rendőrségnél 1 törvény
könyv van elhelyezve.

Az államvasutak gépgyárának kőbányai 
telepén a nyáron több Ízben rendeznek egy 
hetes motorkezelő tanfolyamot, amelyre bár
kit ingyen felvesznek. Nagy jelentősége van 
ennek az intézkedésnek Szabolcsmegyére 
nézve, ahol sok a benzinmotoros cséplőgép 
és kevés a szakavatott kezelő.

A budapesti ipari és kereskedelmi mun- 
kásközvetitő intézet (Budapest József körút 
36) értesítette a szabolcsraegyei iparhatósá
gokat, hogy egy levelezőlapon való bejelen
tésre is ingyen közvetíti az inasok elhelye
zését, úgy helyben, mint vidéken. Tavaly 
380 iljut helyezett el, akik között 335 vi
déki volt.

Építkezés. (Nyirhogdány vasúti állomá
sának Kibővítését határozta el a Máv. melyre 
vonatkozó tervek a debreceni üzletvezotő- 
ségné! tekinthetők meg. Pályázni f. hó 17-ig 
lehet.

Nincs munka Amerikába. Alispánunk uta
sította a községeket annak közótételére, hogy 
az amerikai viszonyok nem javultak meg és 
a kivándorló sok nélkülözésnek néz eléje.

Eltűnt. Puskás János 18 éves gazda fiú, 
múlt hó 30-án eltűnt. A jelek szerint fürdés 
közben belefuladt egy tóba.

Az esernyöcsináiók képesítése. Nálunk is 
gyüléseztek az esernyöcsináiók, hogy vissz
hangot adjanak a budapesti kartársaknak a 
képesítéshez való kötést kívánó határozatá
hoz A miniszter azonban kimondotta, . hogy 
az esernyőjavitást nem köti kópositós kimu
tatásához.

Zavarok a telefonon. Az utóbbi időben 
isméi merültek fel panaszok a helybeli tele
fon központ ellen. Nem csak a kapcsolás
okozta jelentkezése történik megkésve, hanem 
az elemek rendben tartásával sem törődnek

eléggé. A nyíregyházi hálózat lótesitásekor 
elég volt az elemeket 3 havonként utántöl- 
teni, mert 30—40 állomás mellett naponta 
az átlagos használat nem haladta meg a 300-at, 
most pedig az előfizetők száma elérte a 
190-et. Ebből nem csak az következik, hogy 
190 helyről lehot a központot fölhívni, hanem 
az is, hogy mindenki többször hívja fel, mi
vel ma sokfelé beszélhet. A 190-et tehát nem 
tízzel, hanem harminccal, vagy negyvennel 
kell szorozni ha a kapcsolási számot meg- 
akarjuk kapni. A tömeges igénybevétel az 
elemek kimerülésével jár, melyet az is si
ettet, hogy az életbe léptetett kapcsolási 
szabályzat szerint a hívó-csengetés után a 
hívónak a hallgatót a füléhez kell tartani s igy 
az áram a központ jelentkezéséig is íogy. — 
Mindezek egybevetése után szükséges, hogy 
az elemeket legalább havonként utántöltsók 
s ezzel elejét vegyék az áramgyöngülósóböl 
folyó nemhallásoknak. A gépek is havonta 
tüzetosen megvizsgálandók, mert az előfizetők 
sokszor tudomással sem bírnak azok elrom- 
loitságáról. Szerkesztőségünk egyik tagja be
szélgetőst folytatott a 182-ös állomásnál mely
nél megállapította, hogy vezetékek érintke
zése miatt időközönkint rövidre záródik úgy 
a beszélő, mint a csengető áram. A 161 állo
más hibásan van bekapcsolva, mert levett 
hallgatók mellett is megszólaltatja a központ 
árama a csengőket, amiből önként követke
zik, hogy a mikrofon árama is megoszlik és 
a beszédet alig lehet megérteni. A mostani 
viharos időben a villámháritók is utánnózen- 
dók, mert az előfizetők testi épségének meg
óvására is keii gondolni.

Hozzájárulás. A hivatalos lap legutóbbi 
száma hozza, hogy a vármegye a nagykálió— 
érmiháiyfalvai vasút egész vonalára 200 ezer 
koronát, ha pedig a kiépítés csak Nyiradonyig 
történne meg. az esetre 1000 koronát szava
zott m g. A határozat ellen 8 nap alatt fel
szólalás adható be, do nem hisszük, hogy 
ezen üdvös intézkedés valaki megfelebbeznó.

Rópabogár kötelező irtása. A földmivelós-
ügyi miaister rondeietet intézett alispánunk
hoz és elrendelte a rópabogár kötelező irtást. 
Aki június közepéig be nem fejezi az irtást, 
azt az 1894. évi XII. törvénycikk alapján 
100 koronáig büntetik meg a mezörendöri 
hatóságok.

Nyiregyházavidéki kisvasutak.
740/1908. szám.

Hirdetmény.
1908. évi julius lió (Lán a dombrádi vásár alkalmával 

S ly ire g yh á zá ró !— D o itib rá d ra  és v is s za
az alábbi mciietr«iidbeii foglalt vonatokat fogjuk közlekedtetni1:

• : ••• . • .? 
rv

1 1 2 . sz. 
vonat 

I és III oszt. Á l l ó m á S 0  k
1 1 1 . sz. 

vonat 
I és III oszt.

reggel I délután
510 Indul Nyíregyháza — — — — — — Érkezik 451

51® | £ Nyíregyháza máv. kitérő — --- --- — A 448

5^ Grót Károlyi-tér — — — --- — --- 441
522 Vármogyeház-tór — — --- --- — 430

Városmajor — — — — — — — 427
54" Erzsóbetliget — — — --- — — 422
551 Sóstó fürdő — — — — — — --- 410
6 00 Kótaji szöllök — — — — --- — 405
6 12 Kótaj — — — — — --- --- — 355
637 Huj — - -  — — ■ — — --- --- 352
G57 Ibrány — — — — — --- — — 3*1
707 Rótközkendergyár --- — — — --- 302
711 Nagyhalász — — — — _ — --- 2-57
737 11 Telektanya — — — __ _ __ __ 234
8oo >f Dombrád — — _ - __ _ _ í1 203
802 Érkezik Dombrád íőutcza — — — — — Indul 205

E vonatok fi'!- vagy leszálló utasok jelentkezése esetén a font kitüntetett állomáso
kon kívül még mindazokon a megállóhelyeken is mogálianak, melyeken a távolsági forga
lomban közlekedő vonalok megálíani szoktak.

Egyebekben ezeknol a vonatoknál is az általános menetrendben kiadott határoz- 
mánvok irányadók.

Nyíregyháza, 1908. évi julius hó 1-én.
A z  ü zle tve ze tö sé g .
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Apolló villanyszinház a hátán is kitett 
okáért. Olyan képeket matatott be melyek a 
fővárosban is elvétve láthatók. A hamupipőke 
gzioes látványosság különösen tetszett, mely
nek 600 méteres félmje kézzel volt- kifestve.

e heti műsora is nagyon érdekesnek ígérke
zik. Ugv a képek tartalma mint a minősége 
kitűnő lesz ismét. A műsor sensátiója Ali baba 
és a negyven rabló. Ezen csodás fantasztikus 
keleti mese, teljesen uj felvételben, gyönyörű 
snittes reprodukcióban. A kép 600 méter hosz- 
szu bővelkedik szebbnél-szebb tündéries jele
netekben egyszóval nagyon látványos. Külö
nösen a gyermekekre lesz élénk benyomással 
a mesevilág ily élethű lejátszása. Kivállanak 
niég a műsorból a következő képek: A ko
vács boszuja Megható drámai jelenetek a nép 
életéből. Szerelem és konyha edény, rendkívül 
mulatságos história. A kis szoborkereskedő, 
kacagtató történetek a gyermekvilágból. Iszá- 
kossag és atyai érzelmek küzdelme, nagyon ta
nulságos drámai történet. A kezdő csolnokos 
tréfás sportjelenetek! Előadások szombat va
sárnap este fél 9 és fél 10 órakor és vasárnap 
d u. 4-7-ig óránként félhelyárakkal. Hétfőn 
este fél 9 és fél 10 órakor nagy elite előadá
sok uj és változatos műsorral, melyből kieme
lendő: A Délamerikai prerieken! Rendkívül 
érdekes képek az amerikaiak életmódjáról; 
gyönyörű tajak. festői vidékek. A szinház- 
helviség kitünően van szellőztetve.

Botrány, hogy a Városház-utcán az Ált. 
hitelintézet és dr. Elekes ügyvéd háza között 
épülőben levő ház téglatörmelékein kell járni 
vacsora után, pedig Nyíregyházának sétatere 
sincs s Így a városiak kénytelenek az aszfalton 
sétálni. További botrány pedig az, hogy ha 
az ember az épülőfélben levő ház előtt 3 em
berrel szembe jön köszönje Istenének, hogy 
egyikük sem hull a mélységbe, mely úgy 
tátong ott, mintha kötelessége volna valakit 
elnyeini — Ki lesz aztán felelős, mikor már 
úgyis késő lesz ? — Intézkedést kérünk. (T.)

Pesti Hírlap. A legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hiriap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a kö
zönségnek. Három évtized óta hirdeti a szin- 
magvar radikális nemzeti politikát, teljesen 
függetlenül pártoktól és kormányoktól. Nagy 
elterjedését ezenfelül annak is, köszönheti, 
hogy mint a legnagyobb magyar napilap oly 
változatos tartalommal jelenik meg naponként, 
amely magában alkalmas a közönség fokozot
tabb érdeklődésének felkeltésére. E tekintetben 
a „Peati Hírlap* nem riad vissza sem szellemi 
munkától, sem a legmesszebbmenő anyagi ál
dozatoktól, az lévén célja, hogy egy oly lapot 
ad]on olvasói kezében, mely úgy irodalmi, mint 
laptechnikai szempontból a legmagasabb igé
nyeket is kielégítse. A julius 1-én kezdődő uj 
évnegyedben két nagyon érdekteszitő regény 
fog a Pesti Hírlapban megjelenni; sport- és 
sakk-rovata, valamint elismerten kitünően szer

kesztett hírrovata lehetőleg még bővebb lesz, 
távirati tudósításaiban a világ összes nagyobb 
eseményeit azonnal közli; az Esti Levelak, 
Szerkesztői üzenetek, Kis .Komédiák és Ve
gyesek rovata régi kedvence az olvasóközön
ségnek. Aki egész éven át előfizetője a lapnak, 
ha csak uegyedévenkint vagy havonkint fizet 
is elő, számot tarthat a Pesti Hírlap nagy 
képes naptárára (karácsonyi ajándékul) és ked
vezményes áron rendelheti meg a Divat-Szalou 
cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hírlap elő
fizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. 
A Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 ko
rona A kiadóhivatal eima: Budapest. V., 
Váci-körut 78.

Mi az oka a gyermekek hasmenésének ?
A míg a hűvösebb évszakok idején a gyer- 
mekek hányásoa hasmenése aránylag ritkább 
és veszélytelenebb megbetegedés, addig a 
nyár kezdetén már gyakoribb, sót a legme
legebb hónapokban nagyon sűrűén előforduló 
gyors és veszélyes lefolyású, elannyira, hogy 
ez időszakban a gyermekhalandóság ijesztő 
mértékben fokozódik. Ennek a szomorú do
lognak, mely bár legfeltünóben a nagyvá- 
rosogban látható, de a mely a falusi gyer
mekeket is észrevehetően tizedeli, két nagy 
jelentőségű dolog adja meg a magyarázatát 
a nagy hőségtől okozott csökkenése a ki
csinyek ellenállóképességónek, másrészt a 
tehéntej bakteriumtartalmának rohamos meg
szaporodása és a tej vegyi bomlása. Az
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utóbbi ártalmaktól könnyen megóvhatja az 
anya gyermekét, ha annak táplálására csu
pán a Nestlé gyermekhsztjét használja, mely
nek kiválóságát már csaknem fólszázados 
múltja igazolja, s a mely mindég készen áll 
a használatra, jól táplál, nem savanyodik és 
nem bomlik soha és e tulajdonságai ré
vén az emésztőszerveket is mindig rendben 
tartja.

Lá tja  ig a zi élvezetet s ze re z  nekem 
a sétálás, ha szabad és mély lé lek le te t vehetek. 
S azt tehetem  most, mióta hozzá zsoktam, hogy reggel 
és este a Fay-féle igazi sodeni ásvány pásztfllát rende
sen használom. E zek nem engedik az elnyálkásodást, a 
köhögést és a  terhes m ellékjelenségeket fellépni és ez 
reám nézve egyenesen jótétem ény. Minden gyógyszer- 
tárban drogériában és ásványvíz-kereskedésben kaphatók  
1-25 K-ért.Ausztria Magyarország vezérkópviselősége:
W .Th . G u n ze rt Wien, IV/L G ro sse Neu- 
gan-sze 27.

Ha megbízható órára vagy jó és szép ék
szerre van szükséges, és ezt jutányos áron 
óhajtja beszerezni, úgy forduljon bizalommal 
V r a b e c z  órás és ékszerészhez Nyíregyháza 
Iskola-u : 8 Javításokat pontosan, jutányosán 
és jótállás mellett készít.

K ék k ő , raffia-háncs és szőlőkötő fór 
iiál legjutányosabban beszerezhető Hirsclilo- 
Mór fiiszcrkerc8kedönél Nyíregyházán. — 
Ugyanott vízmentes ponyvák, terményzsá
kok és mindenféle gazdasági kötéláruk 10 
százalékkal olcsóbban mint bárhol.

A t . k ö z ö n s é g  szives figyelmébe 
ajánljuk Preísz Bertalan (Korona-épület) 
posztó áruházát, a hol Is a legújabb hazai 
férfi gyapjú szövetek valamint a legdivato- 
sbba női costümöknek való kelmék kaphatók.

CS'A R N O L
Idegen földön.

Sápadt stiklán, erdős homályban 
Bolyongok, ahol sohse jártam.
Meredek ssirten, mely alatt 
Csobogva folyik a patak.

Szemközt egy várrom terped szürkén.
A  völgybe bámul, ép miként én,
A völgybe, hol a nyáj legel,
S  a pásztor egy dalt énekel.

Egyhangún, fájón, vontatottan,
Csendül a dal a völgy tor okban,
Bar lelke, nyelve idegen,
Visehangot kelt a szívemben.

Úgy is hallgatom elfogódva,
Megértem, hogy mit mond a nóta,
Hogy az epedö honszerelem 
Itt is csak gyötrődést terem.

Heidelberg, 1908, juniu* hó. A s m a d a i .

Egy a sok közül.
Mire bealkonyodott, Szűcs Laci végleg 

elhatározta, hogy leszámol az élettel. Úgyis 
csak haszontalan história az egész, egy zűr
zavaros khaosz, amelynek rá nézve nincs 
semmi értelme.

Tényleg, ha meg is hal, kinek fog ő 
hiányozni: senkinek. Legfeljebb csak a hiva
talában lesz holnap reggel üres a széke. — 
Azután még üres lesz egy darabig, amig he
lyét betöltik valami uj emberrel. A világ — 
a világ csak úgy fog forogni tovább, mint 
eddig; senki sem fog valami nagy zajt csapni 
érte, az bizonyos. Csak még azon gondolko
zott, hogy micsoda okot hozzon fel tettének 
elkövetésére, nehogy a mindenféle pletykára 
hajlandó riporterek valami ostoba szerelmi 
elkeseredést hangoztassanak majd felőle. — 
Nem volt kedve az ilyesféle romantikához. 
Máskülönben bánja is ó, ha bármit is mon
danak felőle, úgyis mindegy lesz az már neki.

Nem volt peszimista lélek egy cseppet 
sem. Hideg megfontolt ószszel határozta el 
magát erre a lépésre.

De amint leszállt az éjszaka, a sötétség 
sűrűbb lett, mégis eszébe jutott, hogy tulaj- 

1 donkópeu miért is akar ő elbúcsúzni ettől az

árnyókvilágtól. Még meg is borzongott egy 
kicsit. — Szivarra gyűjtött és gondolkozott 
tovább:

Azt mondják: szép az ólet, csak érteni 
kell hozzá. Meg, hogy teli van az gyönyörű
séggel, hanem tudni kell előbb a sok giz-gaz 
közül kihámozni, mert csak úgy élvezhető. — 
Ámde ö neki sem hajlama, sem tehetsége 
nincs az ilyesmihez. Máskülönben mit is ke
resne ott, ahol tulajdonképen nincs semmi. 
Mert hisz ez csak az optimisták felfogása az 
életről, meg a tizenhat esztendős ifjaké.

Ugyan miből is állhat ez a gyönyörűség: 
ideig-óráig tartó szerelmi mámor? múló di
csőség? — hisz ezek csak olyan semmik, 
amelyekkel hiúságunknak hizelgünk. Jó ba
rátban való tökéletes bizodalom — manapság 
már olyan ritkaság mint a fehér holló! Mit 
is keressen hát ó itt tovább, ebben a lótó - 
futó embervásárban.

Majd kinyitetta az ablakot, kikönyökölt 
rajta, s teli tüdővel szivta be az üde friss 
éjjeli levegőt. Valahonnan a szomszéd utca 
sarkán levő kávéházból cigányzene ütötte 
meg a füleit. Újra gondolkozni kezdett.

Hátha ez az az úgynevezett életcél; nap
pal aludni, éjjel pedig fönt lenni, rontani a 
tüdőt, a szemet abban a füstüs, kormos le
vegőben. Úszni kéjben, mámorban; fenékig 
üríteni a gyönyörök poharát. — Űzni a zöld 
asztalnál a modern rablást, fosztogatást. Nos 
ha ez is szép, akkor már ennél csak sokkal 
szebb a megsemmisülés. Különben sok éjsza
kát töltött ébren, sok orgiát ivott végig, sok 
léha kalandnak volt a hőse ó is. & érezte, 
hogyha tovább ól, akkor sem lesz jobb egy 
c«öppetnyi csöppet sem. — Nos, hát válaszsza 
azt az életet, ami semmiképen sem Ízlik neki, 
vagy pedig azt a hangtalan nyugodalmat, 
ahol már nem kell még csak gondolkozni 
sem . . .

Csak még Mária volt hátra. Igaz hogy 
már két éve ismeri, de még nem kérte meg, 
még csak szerelemről sem beszélt vele. Tudta, 
ha megkéri hát neki adják. Máriának azon
ban jobban tetszett Havas Pista. Hogyha ne
jévé lenne, csak kényszerűségből lenne azzá, 
mert az apja, aki maga is szegény napidijas, 
meg az anyja rábeszélnék, mivel még négy 
eladó leány van odahaza. Ó pedig ettől fá
zott nagyon fázott. Elvegye, hogy aztán egy 
gyomor helyett, kettő koplaljon, később ta
lán öt-hat is. Hát bizony ebben csak megint 
nincs semmiféle gyönyörűség. Olt van Havas 
Pista, neki Qagyobb a fizetése is, ötét job
ban is szereti; minek álljoa ö az utjokban.

Azután még máskép is próbált gondol
kozni: „Nem csak fölfelé kell nézni, hanem 
lefelé is.“ Biz* Isten igaza van annak, aki ezt 
a mondást kitalálta, hanem csak azt felejtette 
el, hogy ha ón az enyémnél nyomorúságosabb 
életet szemlélek, akkor az a vigasztalódás 
amolyan kárörvendés féle csak, amiből nekem 
nincs semmiféle hasznom.

Eszébe jutott, hátha még hasznos em
ber válnék belőle, hisz van az életből le
szűrt tapasztalata elég. De minek közölje ó 
azt másokkal, minek filozofáljón, mikor az 
övénél nagyobb, műveltebb elmék állítanak 
olyanokat, amiket bebizonyítani nem tudnak. 
Aztán meg sokkal lustább, mintsem hogy 
ilyeneken törje a fejét. Ráadásul még ki is 
kacagnák, ha valami keserű igazságokat ta
lálna oda-oda mondogatni.

Nos, hát kiért és miért maradjon itt to
vább e nyomorúságnak völgyében. Hisz csak 
úgy áll, mint a kis ujjam, nincs senkije ezen 
az egy világon. Nincs aki, vagy ami meg
vigasztalja, lölderitse. A múltban nincs egy 
szép emléke. Egy sivár örömtelen jövőért 
pedig nem erdemes tovább vonszolni azt az 
amúgy is megunt életet. . .

A többit aztán elvégezte az a kis Brow
ning revolver, amelyik ott lógott a falun az 
ágya felett.

*
A figyelmes szemlélő pedig nap-nap 

mellett többet és többet lát ily káros jelen
séget. Ezen pedig mélyen, nagyon mélyen 
lehet elgondolkodni.

Bercsényi FAI.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
i HLATKY-SCHLICHTER GYULA.



. S Z A B O L C S * 1908. julius 4.

gr0000Órák és é k s ze re k  nagy választékban.

Ékszer átalakítások szolid árakban jótálás mellett készíttetnek. 
Állandóan nagy választék, megbízható járású zsebórákból, legújabb 
divatu, ebédlői és szalon órákból, mindennemű fali és ébresztő órákból.

Kitűnő gramophonok, a legutóbb felvett, gramophon lemezekből 
nagy választék.

Olcsó ár. Pontos kiszolgálás!
(A Schiller-féle volt helyiségben.) Tisztelettel:

K A Z Á R  JÓ Z S E F ,
órás és ékszerész.

Törött aranyat és ezüstöt legmagasabb napi árban veszek.

■ Állandó butorkiállitás i
Glück Jenő bútoráruházában,

N yíregyházán, Pazonyi-utea 10. sz.
Minden vevőnek saját érdekében áll, hogy bútor szükségletét addig be 

ne szerezze, mig a nálam lévő legnagyobb választékú, túlhalmazott menyi- 
ségü és legszolidabb kivitelű Ízléses, részben saját készitményü háló , 
ebédlő, sza lo n  és lu x u s  bútoraimat meg nem tekinti, mely alkalommal 
az igen tisztelt vevő közönség meggyőződhetik, hogy üzletem  b á rm e 
lyik fővárosi nagykereskedővel is  a  V ersenyt m in d en k o r WT 
k iá llja . Cégem szolid, pontos és legjutányosabb árai folytán már eddig is ** 
a legjobb hírnévnek örvend. Hivatkozva ismét a tullialmozott raktári 
készletre, mely alkalommal az összes raktáron lévő bútoraimat

bámulatos olcsó áron árusítom
mig a jelenlegi készletem tart.

Teljes tisztelettel

Glück Jenő.
A réz-, vas- és hajlított fabútort gyári árban árusítom.

i Telefon 125 sz.

A la p itta to tt  1870-ik  é v b e n .

Fúrott kutak Telefon 125 sz.
építését, 50-től 400 méter mélységig, valamint vízvezeték, fürdő, 
erő és kézi szivattyúk szerelését legjutányosabb áron válalja :

|  ekegyára és fúrott kút építési vállalata N Y Í R E G Y H Á Z A .

í í
(K  i v o n a t  e r e d e t i r ő l . )

1539 907. szám.

B izo n y ítv á n y .
Alulírott h ivatal ezennel bizonyítja, 

hogy Szilágyi Mihály nyíregyházai kú t
fúró-mester a N yíregyháza—szerencsi vo
nalon több mélyfuratu kutat létesített, 
m elyek úgy műszaki kivitelben, valamint 
a szolgáltató viz minősége tekintetében 
kifogástalanok.

N yíregyháza, 1907. augusztus hó 22.
Al á g y .  kir. államvasutak 

nyíregyházai 
osztulymémüksége.

Aranyérem
mel és dísz

oklevéllel 
több ízben 
kitüntetve.

15000/1907. K.

Hatósági bizonyítvány.
Nyíregyháza város hatósága h ivata

losan igazolja, hogy Szilágyi Mihály 
helybeli ekegyáros és fúrott kú t épitési 
vállalkozó a Nyíregyháza város álta l lé 
tesíte tt fúrott kutak legnagyobb részét 
készítette és az álta la  készített kutak 
úgy műszaki tekintetben, mint a viz 
minősége tekintetében kitogástalanul let
tek elkészítve.

Nyíregyházán, 1907, évi aug. 22.
Bogár Lajos, Moesz Béla,

, li. polgármester. h. főjegyző.

S z á z n á l  tö b b  e l is m e r ő le v é l .

Eredeti stassfürti

4 0 V o s  ká lisó t 
=  és kainitot *
valamint az összes egyéb mű
trágyákat legolcsóbb áron szál

lítja

Kalmár Vilmos
a stassfürti Kálisyndikátus ve

zérképviselője
Budapest, VI. Andrássy-ut 49.

Tű d tí és nyakbetegek, 
a s ztm a  és gégebetegek ! !

Aki tüdő vagy gógebajától sót a leg- 
makacsabbtól is, aki asztmától a legelhanya- 
goltabbtól sőt a gyógyíthatatlannak látszótói 
egyszer és mindenkorra szabadulni ak&r, az 
forduljon A. Wolffsky-hoz Berlinbe. N. Weissen- 
burger Strasse 79. — Ezerszámban levő kö
szönőlevelek nyújtanak biztosítékot kúráin 
nagy gyógyerejéről. Füzetek ingyen.

Alapittatott 1900.

Bármilyen ruhák ^  
vegyitisztitását, festé
sét és gouvelirozását 
a legmeglepőbb ered- 
^  ménynyel végzi %

kelmefestő, vegyiruhatisztitó és 
gouvellirozó int zete

N y í r e g y h á z á n .
Pazonyi-utca 13.

(Zrínyi szálloda udvar.)

S tu b n y a fU rd ö
518 ra. a  tenger színe fölött. Léggyógyfürdő. 

H at term észetes kénes hévforrás, (38—48°C) 

Köszvény
Rheuma 
lsehias 
Börbeteg 

ségek 
Női bajok 
Posta- és

44 hóid
park

közelben nagy
fenyöer-

dök.

Thermál- 
tükörfürdők,
kádfürdők, 

Másságé
liléi? iitortt

Ivókúra.
sürgünyhivatal, vasúti

állomás, gyógyszertár. 4 fürdőorvos. 
Képes prospektust ingyen is bérnoitve kaid

a z  ig a z g a tó s á g .
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Üzlet áthelyezés!
Van szerencsém a t. helybeli és vidéki vásárló közönséget értesíteni, hogy szőnyegáru üzle
temet a róm. kath. iskola házából az Erdélyi ezelőtt Tester-féle házba helyeztem át.

Tisztelettel: KröislöF Simon szőnyeg és divatáru cég. 0 0 3 0 0 0

s í r k ö v e k
tiz százalékkal ol
csóbb mint bárhol.

Nyíregyháza, Kótaji-utcza 5. szám.

Saját sajtolásu, kókuszolajból nyert 
szavatoltan tiszta, legkitűnőbb minőségű

B Ó N IO L "

(Bejegyzett védjegy)

k ó k u sz z s ir t á ru s í t  az

:ii
Első Magyar Kókuszdió Olajgyár

r t e l & i é s n i A s á i i U
Nyírbátor.

V e z ó rk é p v is e lő : Gansl L. és Fia Nyíregyháza

S ó s tó !
A legnagyobb igyekezetemet oda irá

nyítom, hogy a Sóstóra kiránduló közönség 
igényeit minden irányban kielégítsem. Beve
zettem egy jutányos étkezési rendszert, mely 
már délután 4 órától kapható h á ro m  a d a g  
é t e l  : egyr előétel, egyr sült és tészta vagy 
sajt 1 k. 20 fillér.

Tájékozásul ismertetem boraim árát: 1 
liter asztali 1 korona, 1 liter rizling 1 kor. 
20 fill, zöld szilvéni 1 kor. 20 fill.

Kuglizni kedvelők részére a fürdő mel
lett. az u. n. szódagyári épületnél kitűnő 
t e k e p á ly á t  rendeztem be s ugyanott ven
déglő is van.

Iparosok mulatságára a ny'ári táncterem 
mindenkor d íjta la n u l áll rendelkezésre.

Olcsó, szép és tiszta szobák még kap
hatók.

Izraelita rítus szerint étkezőknek külön 
k ó s e r  vendéglő, melyet Schwartz Henrik 
vezet az u. n. szódagyári épületben.

A n. é. közönség szives látogatását kéri 
tisztelettel:

L en d vai K álm án .

„ B lic k e n s d e r fe r ((
T Á ^ p  p  TTTD eredeti amerikai

azonnal látható
írással.

Tiszta aczél Gyönyörű Az írógépek

szerkezet, szép írással, legolcsóbbja.

Á ra t e l j e s e n  f e l s z e r e lv e  c s a k
300 k o ro n a .

írógép kellékek legolcsóbb árakban 
szállíttatnak.

Amerikai irodai bútorok minta telepe.
Te s s é k  pro spektust k é r n i !

Kaufm ann és tá rs a
Bpest, V., Zoltán-u. 16. (Szabadságtól)

innnmiyriVógre egy gy°rsanós■ U U U U Íli l l  • san ható tyukszemszer.

Cook & Johnsons
amerikai szabadalmazott

\^uV s^em -j^ürü\ *•«#■
I drb 20 fillér, 6 drb I K, postán 20 fill. portó.

Kapható a birodalom minden gyógyszertá
rában, valamint orvosszer-drogériákban itt.

CLAYTON & S H U TTLE W O R TH
B u d a p # o t 9 V A o a i i - k Ö r ú t  O f i *  

által a kgjvtánye&abfc árak mellett a jánltatnak:

Locomobil és gőzcsépiőgépek,
t axalm akazaloxók, Járgány-cséplőgépek, lóhere -c&óplék, 

tteztttó -rosták , konkolyozók, kaszáló- és aratögépek. 
szénagyO jtók, bo ro n ák , sorvetögépek, P lán ét jr. 

kapátók, azeoakavágók , répavágók, kukoricza 
m orzso iók , darálók, őrlómalmok, egyetemes 

aczá l-ek ák , 2 -  á s  3 -vasu  ekék é s  m i n d é -  
egyéb  gazdaság i gépek.

GUTTM ANN HENRIK
divatáru üzlete

m

Van szerencsém a mélyen tisztelt vevőiin- 
mer közölni, hogy a tavaszi posztók úri 
öltönyökre nagy mennyiségben a legújabb 
mintájú és legjobb minőségben megér
keztek, melynek megtekintésére tisztelt 

— vevőimet meghivom.
Kiváló tisztelettel Guttmann Henrik.

Képviselete Nyíregyházán Hájerszky Barnabás gépgyárosnál, j ____ _____________________________ ____________________________

BENZINMOTOROK, GÓZLOKOMOBILOK, UTIMOZDONYOK, GÓZCSÉPLÖGÉPEK, „LO-
S O N C Z I  D R IL L ** V E T Ó G É P E K , R E S iC Z A r A C É L E K É K ,

TELJES MALOMBERENDEZÉSEK, STB. STB.
I i l ik ív á n a t r a  s z í v e s e n  k ü l d ü n k  á r j e g y z é k e t  é s  k ö l t s é g v e t é s t . ^

A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGE,
B U D A P E S T . V ., V á c i-k ö rű t  32.
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SzíVes tudomásul!
Van szerencsém az igen tisztelt helybeli és vidéki 

közönség becses tudomására hozni, hogy könyv
n y o m d á m a t  újonnan felszerelve : uj betűk- és gépek
kel ellátva tetemesen

megnagyobbítottam.
Nyomdámban állandóan elismert szakembereket 

alkalmazva, csakis kifogástalan, pontos és gyors mun
kát szállítok a legszolidabb üzleti elVen a la 
puló á rsz á m itá ssa l.

Amidőn ezt jelzem, felkérem egyúttal a nagy- 
közönséget további szives támogatásra. Előre is bizto
sítva a gyors és pontos kiszolgálást, maradtam 

Telefon számok: tisztelettel
Főüzlet . . .  140 P irin g e r Já n o s  utóda
Könyvnyomda . 182 Borbély Béla.

I

I-ső rendű sós pörkölt bőrű
oldal-szalonna

mindenkor minden mennyiségben kapható 
a jeg a lsó  napi áron. Folyton nagy raktár

BALCZÁR EB NYÍREGYHÁZA

GYERMEKUSZTJE
csecsemők .lábbadozók
gyomorbajosok részére.

A LEGJOBB ALPESI TEJ ET TÁRTAIM AHA
Egy doboz ára I kor.80 íill. kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában,ugyanoíiismertetö iratok ingyen.

U j. Zsák-üzlet.
F e l h í v á s

U j.

az igen tisztelt gazdakörök és géptulajdonos
urakhoz.

Zsákok, vízmentes ponyvák, ros
táló ponyvák kölesön, valamint 
megvételre a legolcsóbban besze
rezhetők :

Wiener Adolf
zsák- és ponyva-üzletében,

N y íre g y h á za , M e g ye h á zté r 7.

Hazai gyártm ány! Kitűnő m unka!

vas- és fém öntöde részvénytársaság

' i

Oi
!H

TI
Szombathely—Budapest,

VI. kerület Váczi-körut 61. szám.

Benzinlokomobil-cséplő-szerelvények. 
Stabil-benzinmotorok. 

Szivógázmotorok faszén-, koksz- és an- 
traeit-fűtésre, 1 2 0  PH-ig. &&& 

M a lo m é p ité sze t.

m~ Szab. hydr. borsajtók, olaj prések és 
mindennemű gazdasági gépek, '•e

K ed v ez ő  f i z e t é s i  f e l t é t e le k .  ---------
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérm entve.

fi'

dl

«9pMÍNHM* A"* mm a t

Eladó!A Bujtoson az I-ső düllőben, 
szemben a börtönnel, 2  hold tel
eknek való

Czim : Özv. D ie tz  S á n d o rn é  Szatmármegye, Mikola.
•yujtaejs-aag

AS/v/vI/v /\íaí
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Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
N y i m y i a n n ,  a

Raktáron tartok a legmodernebb 
stilü ebédlő és háló szobákat, saját 
készitményü kárpitozott bútorokat, 
úgymint ebédlő divánok és sálon gar
nitúrákat a legújabb kivitelben és leg
jobb minőségben jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett.

A n. é. közönség pártfogását kérve, 
vagyok

Kiváló tisztelettel

Lefkovits Zsigmond,

dP
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n
$x <
v.v
’m
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m
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m

M
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NYOMATOTT PIRINGER J. UTOLJA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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hs/tolottel értesítem Szabolesvárinegye m. t. sazdaközönséírét, hogy az alant 
§ felsorolt ezikkek

|  HELYBEN ÉS EREDETI GYÁRI ÁRAKON
|  loendő beszerzését lehetővé tettem azáltal, hogy a ",(V P’stSXl.triL"XX.1fc « 3 .  S 2 S .
|  alatt (Kerekes Pál mellett) egy modern technikai üzletet és állandó kiállítást ren- 
a deztem be, illetve a

B sfe  ' i, Budapest
, (ezelőtt VALZER FERENCZ).

JÓ Z S E F  F Ő H E R C Z E G  cs. és kir. fensége udvari szállítója

R
M

9 1  f f  -  

'  '

ll'

|  Szivattyúk bármely czélra \ 
i  kézi, járgány és szíj hajtásra,
|  gözsziva-tyúí, benzinmotar-

tásu szivattyúk,

Gvártái piaiok:

8
es vmamu
Tűzfecskendök és tűzoltó szerek. 
Fürd* berendezés, vízvezeték szerelékek. 

Köztisztasági eszközök

Fűrészberendezések, daruk és 
eine lő gépek. Csertörők, szesz
gyári gépberendezések. Tűz
oltósági eg yén i felszerelések. 
Vas- és fémöhtvények 

I .Sirt- és vasszerkezeti munkák. 
K i kovács és lemezmunkák. Harangok 
és tartozékaid. Közegészségügyi eszközök.

Tekintettel arra, hogy ezen vállalattal leginkább a m. t. gazdaközönség és 
eddigi vevőim teljes kényelmét vélem biztosi ami, bátor vagyok re mél leni, hogy nagy
becsű megbízásaikkal engem fognak kitüntetni.

Szolgálatukra mindenkor a legnagyobb készséggel vagyok,
telj es tisztelettel:

M \ 1 f . £S»
v V .  . . V - -y-- . ,. - -yvj • í  • a <ví.’

ekegyára és íu ro ít kút pitési vállalata

Nyíregyházán.
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