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Kfész évre S korona. Esjes s/ám 16 fillér.
Megjelenik peteukint e;rvs/,'*r, szombaton.
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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :
Schlichter Gyula.

A z alku hrrn-H v- -m veTíé s e.
Ha védelemről van szó, ez csakis 

úgy képzelhető el, ha az egész nemzet, 
lehat minden egyes magyar érzelmű pol
gára e magyar hazának át van hatva, 
meg van győződve arról, hogy ebben a 
harcban egyesülnie kell! Legyen az bár
mely nyelvet beszélő porszeme e Hazá
nak. de igaz. hű polgára, vagy bármely 
telekezetet valló hitsorsosa, mindent keli. 
hogy felre tegyen, a mai nehéz, válságos 
politikai viszonyokra való tekintettel, még 
a pártkérdést is ! Ha egy nagy lakóház — 
a melynek lakói különbö/ö feiekezetbedek 
és különböző politikai párthivek — ki- 
gyulad. elfelejtenek azok felekezeti, párti 
különbséget es a nagy veszedelmet látva, 
együttes erővel hozzáfognák a veszély el
hárításához. Így áll a dolog ma politikai
lag a mi kedves Hazánkra nézve. Kigyu- 
ladt, az egész ország lángban ál! és a 
legféltettebb kincsünket, alkotmányunkat 
lógjak e lángok elhamvasztani, ha nem 
sietünk együttes erővel annak megvédé
sére. Harcra tel tehát! A legkomolyabb ' 
harcra, amilyet magyar még soh’sem ví
vott. Ha most nem győzzük le az elle
nünk lellázzadt legveszedelmesebb ellen
ségünket. az alkotmányrablókat, úgy vége 
e szép hazának évszázadokra, de talán 
őrökre!

Nagyon is igaz báró Iiánffynak, ennek j  
az alkotmány védelmében első szerepet | 
vivő vezérferíiunak az a kijelentése, hogy : | 
„ma nem az a lényeges, hogy a szövetke- ! 
zett ellenzék keretein belül ki milyen párt- \ 
hoz tartozik, hanem az, hogy ki mily fokú ! 
önzetlenséggel és elszántsággal tart ki, ve- j 
szélyben forgó alkotmányunk védelmében !lí

Ne fecséreljük el tehát időnket és 
erőnket kicsinyes pártkérdésekkel, hanem 
álljunk egymás mellé, mint önzetlen, igaz 
gyermekei e hazának, mint jó testvérek, j 
egymást támogatva, egymást segitve, hogy j 
igy egyesülve egy hatalmas egységes 
nagygyá, bizton megvédhessük legdrágább 
kincsünket, alkotmányunkat!

Ali az,amit mi magyarok követelünk? 
Mit foglalt magában a királyi felirat, a 
melyet az egyesült ellenzék vezérférfiai 
egytől egyig elfogadtak és aláírtak ? 
Semmi más, mint a minket jogosan meg
illető alkotmányunk félremagyarázhatatlan 
megadása és tiszteletben tartása. Kívá
nunk mi egyebet, mint ami bennünket 
törvényeink alapján megillet? Kívánunk 
mi mást koronás királyunktól, mint amire I 
törvényes jogaink ab<< >n letette királyi ! 
esküjét nemzete színe előtt? N em ! És j 
ime, még ezt is megtagadják tőlünk ! í 
Megtagadják azt, ami nekünk törvényes í 
alapon biztosítva lett.

S z e r k e s z t ő s é g  és k ia d ó h iv a ta l  :
IV. kér., Vasuti-ut 17.

Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

Ausztriában a 67-es alapon felépített 
szerződésünket, mivelhogy G7 óta a sajat 
előnyeikre használták ki és magyarázták 
úgy, a hogy nekik tetszett, továbbra is 
úgy szeretnék ezt fenntartani, ahogy eddig 
volt. Es most, hogy akad olyan magyar, 
aki azt merészelte mondani, nem oda 
Buda, tartsuk meg igenis ezt a 67-es 
alapot, de ne egyoldalulag magyarázgatva, 
hanem annak teljesen tiszta és igaz hoz
záférhetlek és félremagyarázhatatlan való
jában, akkor ime feltört van ellenünk a 
mi kedves szerződött testvérünk Ausztria 
és hallani sem akar arról, ami minket 
éppen ebben a 67-es kiegyezés törvényei
ben lefektetve jogosan megillet és erőnek 
erejével reánk akarják sütni a királyhtít- 
lenséy és a lázadás bélyegét.

Hát pedig kedves testvéreink ott 
Ausztriában, akár tetszik, akár nem, most 
az egyszer nem engedünk. Inkább vesz- 
szcn, pusztuljon a magyar mind egy szá
lig, mintsem egy alkotmányától megfosz
tott szolgahadként élősködjék tovább, ez 
őseink vérével áztatott hazának testén. 
Rajta tehát, jöjjön a minek jönnie kell!

Vannak vágyak, álmok, amik sohasem 
teljesülnek. Nincs lehetőség rá, hogy telje
süljenek és mégis úgy fáj, ha le kell inon.

T  A  Ív  C  A .

Merengés.
O'ZÍ szellő csendes suttogása 

Bús lelkemmel oly közel rokon,
Mennyi fájó érzés bús sóhajjá 

Olvad bennem oh ! e hangokon !
Mert a szellő csendes suttogásán 

Érzi lelkem s fájón érti azt:
Hogy reményim vihartópte fája 

.Nekem többé bimbót nem fakaszt!

Elmúlandó minden e világon,
Ilir, dicsőség fényes álom mind I 

Ma reményünk még az égbe vitt fed 
S holnap már a sir szellője int . . .

8 ami üdvöt nyújthatott az élet,
Megsemmisül majd egy pár perc alatt 

Porhüvelyből hitvány földi sár lesz,
S emlékjelül csak a sir marad !

Erdey László.

Gyuszika és Jeanette.
. . . Csend, csodálatosan halotti csont 

honol a tiszti kantinban. Valami kimondha

tatian, különös érzés ül a kedélyeken. A 
j gárda máskor vig legényei most alfától otne- 
i gáig semmitmondó kifejezéssel bámulnak a 

levegőbe. Gerlóczy hadnagy ur, a „kis cigány8 
I szomorúan szemléli a havannájából elillanó 

füstkarikákat, az azokból kiváló, szertemenő 
darabokat . . . Egyszerre hallucinálni kezd . .. 
Mintha az illatos, kóválygó gomoly részei 
óríilt táncot lejtenónck, mind vadabban, mind 
szilajabban . . .  A fortissimo lassul, lassul 
Betűk alakulnak ki, melyek eleinte szintén 
ugrándoznak, vibrálnak ... egyszerre azonban 
— oh ! no hagyj e l! — a betűk sorakoznak, ! 
glédába állanak, s mint yzavak, mondatok 
kerülnek a felszínre . . . És Gerlócy, a „kis 
cigány8 olvasni kezd: gs

— Te . . . to ostoba fráter . . .  te füles, 
ULry fogsz to is járni, mint az a másik bolond 
szerelmes. Emlékszel rá, milyen makk egész
séges volt, mig dőzsölt, garázdálkodott, amig 
lumpolt, pezsgőzött, éjszakázott . . .  S ugy-e 
milyen beteg lett egyszerre . . . egyszerre,

{ ahogy belebolondult abba az ábrándos szemű 
Jeanette-be . . . Olyanná lész te is . . . Légy 
próféta, mint Thamus . . . jósold meg, hogy 

: meg fog halni a hibbant velojü s úgy fogsz 
te is járni. Ne légy hát szerelmes . . . csak 
azért is pezsgőzz, éjszakázz to füles néger . . . 

. . .  A „portiéi néma” gyűlést egyszerre

kardcsörrenós zavarta meg . . . Löwen főhad
nagy, az „óriás8 lépett be. Nem tudta mire 
vélni a dolgot. Rágyújtva egy hatalmas szi
varra, egy darabig cinikus mosollyal bámulta 
kollegáit, kik — hite szerint — valószínűleg 

I ugratni akarták; végre is telkacagott:
— Mi lelt benneteket?! , . . meg vagy

tok őrülve ?!
A válasz szemrehányó kifejezések és 

— hallgatás.
— De hát mi ez? — kérdezte idegesen 

Összeesküdtetek ellenem ?
. . .  A várt felelet helyett a György 

leánya lépett be, az örökké vidám, a kacagó 
„kantinos11 Klári . . .  de busán, szomorúan.

— Ilyen csodát — kiáltott fogcsikor
gatva Löwen — hisz ez a leány a legfőbb 
cinkos! . . .  Mi történt itt kisasszony?

— Mi történt — szólott bánatos arccal 
a kérdezett — . . .  a főhadnagy ur nem tudja, 
nem volt itthon . . . tovább nem birt beszólni 
zokogva borult a hatalmas ablak párkányára, 
majd ismét szólani kezdett rendetlen össze
visszaságban :

— Nem fog visszajönni... ón érzem ... 
meg fog halni . . .  Oh! szűz Anyám ! . . . Oh, 
ón tudom . . .

— Kicsoda? — kérdezte ijedten az
óriás.

Karácsonyi ajándékoknak alkalmas cikkeket rendkívüli olcsó árak mellett
árusítok. ■

'idefoti sz. H4.;i Kérem a n .  é. közönséget erről meggyőződést szerezni. a 'eM'"n sz-
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Lapunk egyes számonként I l ir s c l l le r  M órnál kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed.
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dani a megkedvelt ábránd képekről, miket 
úgy megszerettünk. Mondjátok meg a szűz
nek, kinek üde arcán a báj pírja ég, mond
játok meg neki, hogy választottja sohasem lesz 
az övé és aki az övé lesz, azt sohasem fogja 
szeretni. Vájjon elhiszi e ?! Mondjátok meg 
az ifjúnak, hogy karja sohasem ölelhet szere
tett nőt, ajka sohasem illethet női ajkat. 
Elhiszi-e? Belő tud-e nyugodni? Mondjátok 
meg a virágnak, mely a hótakaró alatt várja 
a tavasz enyhe melegét, mondjátok meg neki, 
hogy sohasem lesz kikelet. Mondjátok meg 
a nemes tölgynek, hogy nőhet, amerre akar, 
csak fölfelé nem. Bele log-e, bolo tud-e 
nyugodni?!

És mondjátok meg a nemzetnek, hogy 
örökké szolgája marad egy idegen országnak, 
hogy liait örökké idegen nyelven szidják és 
vezénylik a csatába, hogy nem az övé sem 
a jelen, sem a jövő, csak a múlt, a keserves, 
ezeréves, gyönyörű műit. Mondjátok meg, 
vájjon bele nyugszik-e, vájjon bele törödik-e 
az örök szolgaságba ? !

A magyar szereti a szép díszes beszé
det. Írunk és beszélünk cikornyás udvarias
sággal es akár mennyire is intézzük a soro
kat a közönséghez, Becsbe van az adreszálva 
mind. Ajánlunk megoldást, alkuszunk elóre- 
hátra, kérünk, könyörgünk, fenyegetünk, vá
runk, remélünk és bizunk benne, hogy hisz
nek nekünk, hogy elhiszik és belátják jogaink 
törvényességét és erro mindenre Becsből egy 
a felelet: Soka!

Leszünk-e önálló állam? El tudjuk-e 
hitetni valaha a külfölddel, hogy a magyar 
országgyűlés nem Landtag és a magyar király 
tényleg uralkodik és nem az osztrák császár 
parancsol egy tartomány fölött? A mi anya- J 
nyelvünkön fogják-e vezényelni azt a had- j 
sereget, amelyet a mi pénzünkön tartanak j 
fönn és amelyben a mi fiaink járják az üldö- | 
zés, a_ lenézés, a nyomorgatás Kálváriáját? j

És Bécsből szól a felelet: Soha!
Fel tudunk-o szabadulni a járom alól, j 

mely idegen ipar és kereskedelem hasznára 
zsákmányol ki bennünket? Teremthetünk-e 
valaha igazán önálló ipart, magyar ipart és I 
a bécsi befolyástól független magyar keres- I 
kedelmet ? Leszünk-e valaha önálló, független 
állam, melynek sorsa a saját javához van 
kötve? E kérdésekre is megjön a válasz.

A bécsi holló rákárogja : Soha!
Lesz-e itt valaha igazi szabadság ? Re

mélhetjük-e. hogy letűnik egyszer az a kény- j 
uralmi kormányrendszer, amely a ministertöl 
az irodaszolgáig minden állást kortesszolgá- '

latok jutalmául adományozott el? Lesz-e joga 
gazdagnak, szegénynek egyaránt ? Lesz-e 
igazsága pártatlanság nélkül a nagyhatalmú 
urak előtt olyannak is, aki nem leláncolt 
szolgája a bécsi akaratnak? Szabad-e jóllakni 
annak is, ki nem tartozik a hatalmi klikkhez? 
A felelet erre is: Soha!

No hát jó, mi is válaszolunk. A mi vá
laszunk is az, hogy: Soha! Le nem mondunk 
arról, amit az ősi jog a magyar nemzetnek 
megadott. Nem az a törvény, amit ok felrúg
nak sarkantyus topánnal, hanem az ősi jog, 
amelyet akkor szerzett a magyar nemzet, 
amikor o lóidét megszerezte. Oda nem adjuk 
szabadságunkat semmiféle nagyhatalmi ábrán
dért és bárha akadnak Judások közöttünk is, 
akik harminc ezüstért eladnák a hazát, mi 
nem engedünk, vissza nem vonulunk, le nem 
szerelünk : Soha !

Ila Bécsből négyszáz esztendő óta olyan 
állhatatos csökönyösséggel károgják azt az 
egy szót, amely miatt már annyi jó magyar 
vérzett el, hát akkor mi megszázszorosodott 
csökönyösséggel és ha kell, azzal az annyi
szor felhánytorgatott magyar daccal, keserű- j 
séggel dörögjük vissza, hogy a küzdelmet j 
fel nem adjuk, a győzelemben hinni meg nem | 
szűnnünk, jogainkról le nem mondunk es I 
absolutismust meg nem tűrünk:

Soha! Soha! Soha!

A t. képviselő testület.
A képviselő testület tagjai, kiket köz

tudomás szerint mindig a legnagyobb önzőt- | 
leuség vezet, egyik legutóbbi gyűlésükben | 
elhatározták, hogy a „Korona* bérlőjének — 
mivel a haszonbér úgyis jól felszökött — 
megtiltják, hogy a szobák egy részét kiadja 
állandó bérletbe — úgy mint eddig tette a 
terménycsarnoknak és a kis termet a vivő 
klubnak.

A kisteremben olykor párbajok is foly
nak le. Valamelyik gyengéd szivii okosnak i 
eszébe jutott, hogy a párbaj katasztrófával j 
járhat, aminek emlékétől azok a gyenge j 
idegzetű nők, akik a kis és nagyteremben 
megtartatni szokott bálokon, estélyeken, mu
latságokon részt Tesznek rosszul lesznek, 
vagy lehetnek, ami kell, hogy minden bölcs 
ombort a teremnek párbajcélokra való áten
gedésének eltiltására indítson.

Bölcs logikával egy másik azt inditvá- ; 
nyozta, hogv ha párbajozni nem szabad, no j 
legyen szabad vivni sem. Ennek az indít- i

ványnak megtovésónól bizonyára szerepet 
játszott a képviselő urnái az a tény is, hogy 
a víváshoz csak olyan mértékben is alkal
mas hely, mint a kisterem, nincs több a vá
rosban s ha innen kilökik a vívókat — gon
dolta — gyönyörűen meg van oldva a kér
désnek az a része is, hogy miképen szün
tessük meg ezt a — nekik — érthetetlen 
(mert nem pénzbeli hasznot hajtó) mulatsá
got is.

A felvilágosodottságnak emez újabb kor
szakában a legközelebbi képviseleti gyűlést 
igy képzeljük e i:

1- ső Janó: in t. kipviselet inditványo- 
zog, hogy a házag sarkait bontsung le, mert 
szil ottan legjobban dudálja, s ha szil dudálja, 
nem tudják aludni zomberek. (Elhatározzák 
hogy lebontják.)

2- ik Janó: In t. kipviselet iuditványo- 
zog, hogy kis vonat, ami városban szalad
gálja, szedjük fel, mert lovacska fii lule, (El
határozzák hogy felszedik.)

ü-ik Janó: in t. kipviselet inditványo- 
zog, hogy szedjük le toronyéul harangocská
kat, mert hátha zugástul megreped fülekok 
dobhártyája. (Elhatározzák hogy leszedik).

4-ik Janó: In t. kipviselet inditványo- 
zog, hogy úristent hozzung le magasságon 
ogekbul, mert ha gondolkozog, (egy hang: 
az lehetetlen) hogy milyen magasságban me" 
van, hát szidülöm.

Már-már elhatározzák, hogy lehozzák, 
mikor az elnöklő polgármester a t. képvise 
lök közé vágja az öblös tentatartót s mialatt 
a Janó sereg fekete ábrázattal, köpködve, 
de egyébként tehetetlenül néz egymásra, 
ájtaios arccal, mint aki asztaláldást mond. 
igy fohászkodik: „Meunyüéli atyám én pedi^ 
gyermeki hódolattal indítványozom, hogy 
szólítsd magadhoz ezeket i tulkokat."

- y  - ő .

Purgó !O
Ali ádázon megszorult önzetlen haladó-párti 

hazafiaknak, kik székrekedésben szenvednek, fö- 
ispani szélekéi szolgál

Kristófig 
rendelő orvos

H Í R E K .
ÍViegyegyülés. Szabolcs vármegye tör

vényhatósága rendkívüli közgyűlését folyó 
hó 11-én d. e. 10 órától kezdödőleg tartja 
meg. A főtárgyat az alkotmány védelme tár.

— Istenem, nagy Isten, Gyuszi hadnagy 
ur, a szökő Gyuszika; nagyon beteg, meg
mondta az orvos ur . . . ma haza vitték. Oh, 
nem fogom többé látni . . .

Mintha a kantin egy pillanatra templommá, 
az Ur házává változott volna át. Az ajkak 
nem mozdultak, de a szivekből, az eddig 
duhaj legények, vig cimborák szivéből chó- 
rusban kelt a mély fohász:

— Nagy Isten ! Add vissza nekünk a 
mi baba arcú kedvencünket, a mi szőke Gyu- 
szikánkat. . .

*
Négy hete immár, hogy a fent irt jele

net lejátszódott, négy hete már, hogy a so
kat emlegetett. Gyuszika, a tejfeles szájú had
nagyocska, bajtársainak kedvencze, a 
gyermek ifjú szótlanul feküdt a Zólyomiak 
ősi, sárkuti kastélyában. Beteg volt, a halál
nak szánt beteg. Napról-napra jobban fogyott, 
napról-napra kigyultak arcán a tüdőbetegeket 
jellemző, sokat jelentő lázas rózsák.

— Nem lesz belőlem soha ember — 
szokta mondani házuk régi orvosának, az 
öreg Hollósnak.

— No. no móltóságos fiatal ember, no 
is gondoljon ilyen bolondságra. Nőm lesz 
semmi baj, egy kis hülós az egész, oda se 
neki, mához egy évre olyan főhadnagy lesz,

mint a pinty és a vigasztaló könnyes sze
mekkel hagyta oda a beteg szobáját.

— Hej — gondolta magában Gyuszi — 
nem leszek én főhadnagy sohasem. Nem én. 
Színész akarok lenni. Színész, színésznőnek, 
az én drága Jeanette-omnak a férje. Igen, 
az övé, az övé. Ha — de nem, nem fogok 
meghalni, nem. nőm akarok, összekaszabol- 
lak nyomorult kaszás . . . Jeanette, drágám, 
mindenem . . . e nevet suttogva, mély álomba 
szendorült.

Nemsokára halk kopogás riasztotta lel. 
Goorg, a komornyik lépett be, kinek dús 
borravaló Ígéretében meghagyta, hogy ha 
valami hirt hall az ö Jeanette-jóröl, azonnal 
tegyen neki jelentést,

— Móltóságos urti, a kisasszony itthon, 
boszélni szeretno méltóságoddal.

— Kedves Georg — szólott lázas izga
lommal az ifjú — jer, jer öltöztess tel, ki
megyek a parkba ö hozzá, k i. , . ki, nincs 
már semmi bajom . . .

— Isten ments! — szólott a fiú — majd 
a kisasszony fog ide bejönni. No tessék lélni, 
— jegyezte mog sajnálkozó hangon — a 
móltóságos asszony nem fogja megzavarni.

— De siess, siess . . .  s aztán úgy, 
a hogy felöltözködött.

Nehány perc múlva egy csodás szép

ségű nő, a megtestesült mythok iái Vénusz, 
az imádott Jeanette lépett be.

— Gyuszikám !
— Jeanottem! — és sir ik hosszan, 

keservesen, az örömtől, a fájdak mtól.
— Nézd — szólott kissé .ecsillapulva 

a leány — megbeszéltem a rektorral es 
— hazaszöktem, érted, látni te god, vissza
menni veled.

— Színész leszek és a tied : — kiáltott 
tel a fiú a hévtől elragadtatva és aztán csó
kolták egymást, csókolták, majd agyon csó
kolták.

— Hogy van a Gyuszi? — hallatszott 
kívülről egy dallamos hang.

Es Gyuszi eszmélni kezdett. Iluga érke
zett meg a zárdából, aiyjával, kik midőn 
beléptek, megkövülve állottak meg az eléjük 
táruló látványtól.

— Mit keres ön itt kisasszony? — ki
áltott durva hangon az élete nagy részét az 
afrikai vadászatokon eltöltött büszke főár, 
Zólyomi György gróf.

Egy ideig néma, kínos csönd, végre a 
fiú erőt vett magán, hirtelen elhatározással 
igy szólott:

— Atyám, ez a hölgy menyasszonyom!
— Ördög és pokol ! — megbolondul

tál fiú ? !

S z ő r m e  B o á k
a legfinomabb kivitelig kaphatók

Kőim Ignácz
divatáru üzletében
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gvában hozott határozatoknak a ministerium 
által való megsemmisítésének bejelentése 
képezi. Ezen kívül foglalkozni fognak a 
helyzettel i<. Már most is rendkívüli érdek
lődés mutatkozik a közgyűlés iránt, amely 
rendkívül látogatottnak Ígérkezik.

Az áliandó választmány ülését a megye
háza kistermében folyó hó 9-én fogja meg
tartani.

Szabolcsmegye főispánját, kivel mellesleg ! 
mondva, a megye közönségé pártkülömbség 
nélkül nagyon meg van elégedve — az újabb 
időben, úgy a „Független Magyarország", 
valamint a „Nap* hasábjain „bizonyos valaki“ i 
ogvre bolygatja és mindenáron le akarja 
piszkálni fóispáni székéről, ügy látszik, hogy 
az illető azt lesi. hogy mihamarabb „0" ül
hessen bele ?!

Kinevezés. Báró Feilitzsch Berthold fő- j 
ispán Harsányi László megyei írnokot tiszte- ' 
letbeli közigazgatási kiadóvá nevezte ki.

Önkéntes adók. A pénzügyminiszter ren
deletére az országban levő minden község- I 
ben utána kérdezősködnek a pénzügyigaz
gatóság tisztviselői, hogy mennyi önkéntesen 
befizetett adó folyt be és az hol kezeltetik. 
Nyíregyháza városnál tegnapelőtt voltak a 
kiküldöttek, ahol a polgármester fogadta ókét 
es kijelentette, hogy mindenben a fennálló 
törvények rendelkezését tartja szem előtt. 
Az összeírásnak különben statisztika gyüjtés- 
szerü jellege van csupán, de még ehoz sem 
nyújtanak segédkezet a közigazgatási tiszt
viselők.

Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
minister Purpjesz Szeréna tanítónőt a kisvár- 
dui elemi népiskolához helyezte át.

Nöorvos az Erzsébet kórházban. A váro
sunkban levő Erzsébet kórházban január 1-től 
egy nóorvosi állást szerveznek. Ezen állásra 
dr. Stefanovics Annának a megválasztása 
biztosra vehető. A magunk részéről szeren
csés gondolatnak tartjuk a nöalorvosi állás 
rendszeresítését, mert tapasztalni lehet, hogy 
az asszonyok és a lányok nagyobb bizalom
mal viseltetnek a nők iránt, ez pedig a gyó
gyításnál félsikert képez.

A „Szabolcsvármegyei Tanitó-Egyesüleí* 
kóréból. Mr<jiuvá, A szabolcsvármegyei tanító
egyesület választmánya folyó év december hó 
8-án délelőtt 10 órakor Nyíregyházán az ág. 
ev. központi iskola helyiségében rendes gyű
lést tart, melyre a választmány tagjai meg
hivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnök időszaki 
jelentése. 2. A folyó év julius 3-án tartott j 
XXVII. rendes közgyűlés jegyzőkönyvének

hitelesítése. 3. A nagymóltóságu vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urnák 14082—905. 
számú magas rendeleto értelmében, állami 
tanítók napi és fuvardíjaira kiutalt összeg 
elszámolásáról jelentés. 4. Szabolcsvármegye 
kir. tanfelügyelöségónek 990—905. sz. alatt 
kelt felhívása. 5. .Magyarországi tanítók árva
házi egyesüloto elnökségének kérelme a tanító 
árvák karácsonyfája érdekében. 0. A magyar 
tanítók országos bizotisága és az Eötvös-alap 
egyesülőt ez óv aug. hóban tartott közgyűlé
séről beszámoló jelentés. 7. Az egyesület 
köbeiében működő „Önsegélyző-Egyesületek" 
alapszabályainak egyöntetű módosítása tár
gyában intézkedés. 8. Schmitzer Ágost pénz
táros lemondása. 9. Számvizsgáló bizottság 
jelentése a pénztár átvételéről. 10. A pénz
tárosi állás betöltése iránt intézkedés. 11. 
Pályakérdés és vitatételek kitűzése. 12. Indít
ványok tárgyalása. Költ Nyiregyházáu, 1905. 
november 30-án. Oevald József, főjegyző. Or- 
sovszki) Gyula, elnök.

Halálozás. Vettük a következő gyász- 
jelentést : Alólirottak tájdalommal telt szívvel 
jelentik, hogy a szeretett feleség, az édes 
anya és jó rokon Vóke Vékey Gedeonnó 
szül. Nagy Györkei Juliánná életének 36-ik, 
boldog házasságának 18-ik évében folyó hó
30-án reggel 6 órakor rövid szenvedés után 
elhunyt. Á boldogultnak hült teteme t. de
cember hó 1-én délután 2 órakor fog az ev. 
ref. vallás szertartása szerint, a nyirbogdányi 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni. — 
Nyirbogdány, 1905. november 30. Béke leng
jen porai felett! — Véko Vékey Gedeon 
férje. Jolán, Margit, Zoltán, Sándor, Jenő, 
Erzsébet gyermekei. Szentgyörgyi Emma fér- 
jóvel, Keresztesy Sándor feleségével rokonai. 
Vóke Vékey Pál feleségével s gyermekével, 
Véko Vékey Mária férje testvérei.

Vasvári szobra. Nyírbátorból írják, hogy 
a szomszédos Nyirvasvári község képviselő
testülete a minap tartott rendkívüli közgyű
lésén Nagy Sándor tiszteletbeli főjegyző in
dítványt terjesztett ölő, hogy a község állít
son szobrot szülöttének, Vasvári Pálnak, a j 
szabadságharc egyik oszlopos tagjának, aki 
1849-ben Erdélyben hősi halált halt a ma
gyar szabadságért. A rendkívüli közgyűlés 
az indítványt elfogadta es elhatározta, hogy 
a szobor céljaira országos gyűjtést kozd. Az
után megalakult a szoborbizottság, amelynek 
védőjévé Zselénszki Róbert grófot és Fircák 
Gyula megyés püspököt, diszelnökóvó Nagy 
László szatmármogyoi főispánt és Fejér Emá- ! 
nuel munkácsi kanonokot, elnökévé pedi

Nagy Sándor tiszteletbeli főjegyzőt, Ilosvay 
Endre járási főszolgabírót és Sereghy Sándor 
görög-katholikus lelkészt választották meg.

Meglelt ékszerek. Egy pár hónappal ez
előtt ellopták a helybeli izr. imaház ezüst- 
nemüit. A jelekből ítélve kóbor cigányok 
követték el a tettet. Találtak is náluk ahhoz 
hasonló és rószbon megolvasztott tárgyakat. 
Tegnap délután a Szalmás-kertben meglelték 
egy pár darab híjával az összes tárgyakat. 
Annyira össze vannak azonban törve, hajlit- 
gatva, hogy használni nem lehet.

Újítások az idöjóslás és a termény-árak 
közhírré tételén. Mintegy két évvel ezelőtt 
egy cikk jelent meg lapunkban Siposs Árpád
tól, amelyben felhívta a kereskedelemügyi 
minister ügyeimét arra, hogy az időjelzósi 
táviratoknak és a tőzsdei áraknak a postán 
való kifüggesztése nem elégíti ki a közönség 
igényeit.  ̂ Kimutatta, hogy legcélszerűbb a 
termény-árakat az életnemüek piacán, az idő- 
jóslást pedig a városházán kiírni. A minister 
helyet is adott a kérelemnek és a városházán, 
valamint a gabona piacon fel is állíttatta a 
vonatkozó táblákat. A gyakorlatban azonban 
kitűnt, hogy a minister intézkedése nem bizo
nyult elégnek. Az időjelzósi és árzárlati táv
iratok olyan későn érkeztek ugyanis váro
sunkba, hogy ha a táblákra azok az érkezés 
napján ki is Írattak, a közönség csak másnap 
nyert róluk tudomást, amikorra a jelzés már 
sokszor idejét múlta. A gyorsabbá tétel érde
kében felirtunk a ministerhez, hogy akár 
telelőn utján való értesítés bevezetése akár más 
módon hasson oda, hogy a kiírást foganato
sító rendőrség ^értesítése gyorsabbá váljék. 
A minister 61455/905. számú leirata szerint 
intézkedett az iránt, „hogy a budapesi köz
ponti posta és távirdahivatal a szóban lévő 
táviratokat és árzárlatokat minél korábban és 
gyorsan továbbítsa.* Egyben értesített ben
nünket, „hogy az időjósló táviratokat havi 5 
korona, a budapesti érték és árutőzsdei ár
zárlatokat évi 80 korona, a budapesti és bécsi 
gabonatőzsdei árzárlatokat pedig együttesen 
helyben 40, vidéken évi 60 korona előfizetési 
díj lefizetése ellenében házhoz kézbesítve 
bárki megkaphatja."

A Hirsch-egylet — ez a kitűnő humani
tárius intézmény — mely tagjait nevetségesen 
csekély havi dijak ellenében ingyen gyógy
szerrel és orvosi segélylyel látja el —* egy
idejűleg azoknak életét külön pótdijak fizetése 
nélkül biztosítva — egyre nagyobb népszerű
ségre tesz szert. Napról-napra iratkoznak be 
az egyletbe városunk polgárságából felismerve

— Nem, atyám! — szólott nyugodtan 
a fiatal gróf — szeretem és magamévá 
teszem.

Majd lesz rá gondom — mondá 
szikrázó szemekkel a kíméletlen apa — Ki 
innen bestia, rongy céda! . . .

Ebben a pillanatban a leány atyja, IIoIl
mán igazgató lépett be, ki midőn az utolsó 
szavakat meghallotta, a haragtól ittasan szál
lott szembe gazdájával:

— Gróf u r! Ön egy ripök, semmiházi.
— Ember! — ordított a dühtől reszkető 

főnemes és kezét ütésre emelte fel, a kö
vetkező pillanatban azonban Gyuszi rogyott 
közéjük ájultan.

*
Négy hét ismét, négy a végtelenség

nek látszó hél. Gyuszi élet-halál közt lebegve, 
úgyszólván örökös agóniában töltötte el ezt 
az időt, hűségesen ápolva szeretett húgától, 
a jó Márlha grófnőtől. Jeanette-jóról, midőn 
eszméletén volt, nem mert szólani, csak lá
zában suttogta folyton e nevet, annak a ked
ves teremtésnek a nevét, ki szintén betegen 
feküdt, beteggé téve, eszét vesztve, még ak
kor, mikor midőn az a rettenetes katasztrófa 
lejátszódott. Aznap elhagyva a grófi udvart, j 
a falu másik vegén bérelt az agg Hol'fman 
lakást, bevárandó, mig gyermeke felgyógyul, i

A természet ujülni kozd. Balzsamos, j 
kábító illattal telt a lég; gyönyörű tavasz.
A szerte törülő, merengő némaságot csak j 
nagy ritkán zavarja meg a szellő andalítóan 
lágy suttogása, madár danája, csicsergése... j 
Poezis mindenütt, költészet mindenben.

De haj! más világ bent a beteg szobá
jában. Az ablakon keresztül bekandikáló hold 
egy sápadt, utolsó óráit élő ifjú arcát vilá- j 
gitja meg. Az ágy szélén ülő fiatal leány, a ; 
nővér, el-elfojtja zokogását, midőn a nagy j 
lázában értelmetlen szavakat mormoló, só- j 
hajtozó iíju felnyitja néha-néha fénytelen, i 
nagy kék szemeit.

— Mártha — nyögi a beteg — ülj a 
zongorához . . .

— Mit játszak édes Gyuszikám ?
— Egy dalt, egy dalt, ah ! hogy is van .. . í 

„Könnyű lesz ott megpihenni . . .“ és a nővér i 
játszik . . .

Meggörnyedt öreg ember lép be az 
orvos karján. Senki sem ismerné tol benne 
a nemrég még kevóly grófot. Fáj a lelke, J 
ünmardosása van, önvád emészti: „Ö oko
zott mindent, akkor, mikor az a leány . . . j 
Oh bocsáss meg jó ég ! . . A nótaszomoru ! 
akkordjaitól erőtlenül roskad a pamlagra. 
Oh ! föld miért nőm nyílsz meg . . . szív mi
ért nem repedsz szót! ? . .

A zongora már félórája szól, halkan, 
mind halkabban, bánatosan, sirón. Egyszerre 
csak mily tünemény, mily isteni, mily meg
rendítő hangok verik föl az éjszaka csöndjét.

— Ez ö — fuldokolja a beteg — ő, ő, 
Jaenettom, mindenem, kincsem, ón szentem, 
Mártha, Mártám, kérlek, vezess az ablakhoz. 
A nagybeteget az orvos beleegyezésével le- 
segitik az ágyról. Hisz’ már mindegy, vége 
teljesíteni kell a haldokló kívánságát . . .  Az 
ablakhoz vezetik, mellé állanak, támogatják.

Künn csodás, tündóri látomány. A ne
hány méternyi távolban levő, százados bük
kel és tölgyekkel körülvett gyönyörű tónak, 
mintha a villanykörték megszámlálhatatlan 
sokasága gyűlnék fel, úgy fénylenek mélyé
ben a ragyogó csillagok miliárdjai. Köröskö
rül ezer és ezer szentjános-bogárka világítja, 
tündökli be, röpködi körül a vidéket. Csodá
latos pompája, nagyszerűsége, meséje, álom
szerű remeke a természetnek. A tó sima tük
rén könnyű csolnakon, lassú evezéssel közéig 
egy árny. Rajta menyasszonyi ruha, kibon
tott dús arany hajával a könnyed szellő ját- 
szadoz. Valami hableány lesz, talán mag a 
Loreley. Szivszakitó hangok kelnek az ajkáról.

— Látjátok ott, ott, ott jön ő, ott ki
séri az angyalok serege . . .  Az ifjú beszél 
fuldokolva, hörögve, homloka gyöngyözi^

Jáger alsók-, keztyük- és harisnyákban.8 z I r m e-b o á k JSSíSSSS.
GOLDSTEIN J. SÁNDOR női-, férfi divat és rövidáru üzletében
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annak igazán páratlan előnyeit. Alább közöl
jük a budapesti központ kimutatását a nyír
egyházi fiókról: Kifizettetett a fiók fennállása 
(1890. ápiilis) óta 1904. év végéig: beteg
segélyekre 2780 K, gyógyszerekre 13216 Ív 
4 f., halálozási segélyekre 8340 K. A halálo
zási segélyek részletezése: néh. Ilibján Sán
dor után 2400 K. néh. Jármy Vince után 
1200 K. néh. Cserhalmi Dániel után 600 K, 
néh. .Jármy László után 1200 K, néh. Bodnár 
Ferenc után 480 K, néh. Kovács P. Pál után 
240 K, néh. Illés Gyula után 360 K, néh. Hajtó 
Pál után 300 K, néh. Lichtenberg J. M. után 
360 K, néh. Kecskés Jánosné után 60 K, néh. 
Matulka Ödön után 180 K, néh. Kovács Mihály 
után 180 K, néh. Molnár János után 720 K. 
Összesen 8340 K.

Tornaünnepély. A nyíregyházi kiválóbb 
tornászok a debreceni tornaegyesülettel. Va
sárnap, 1905. december 10-én tornaünnepélyt 
rendeznek a gimnázium tornacsarnokában. j 
Az ünnepély részletes programmját plakátok 
és a jövő heti lapok fogják hozni. Meghívók 
is a jövő héten lesznek szótküidve, azonban 
— tévedések elkerülése végett — a rende
zőség jelzi, hogy meghívó nélkül is szívesen j 
látja az érdeklődőket. Mi is jelezhetünk any- I 
nyit, hogy az ünnepély magas nivón fog 
állani.

Tűz. Kiár Andor ibrányi határban levő 
tanyáján ma egy hete tűz volt, amikor egy 
dohány-pajta hamvadt el.

Szünidő A helybeli ág. ev. főgimnázium 
tanulóinak folyó hó 22-tól jövő hó 2-ig lesz 
a szünidő megadva.

Nyíregyháza a magyar iparért. Debreczon 
város polgársága által a magyar ipar párto
lása érdekében indított mozgalom nálunk is 
követőkre akadt. Az intelligencia örömmel 
értesült az eszméről és szívesen mozdítaná 
eiö egy helyi bizottság alakítását. Felhívjuk 
ezen jelenségre a hatóságok, külüuösen az 
ide kinevezett uj iparfelügyelő figyelmét és 
hisszük, hogy éppen olyan buzgósággál fog 
eljárni ebben a dologban is, aminövel a többi 
teendői végzésénél munkálkodik. Debreczon 
mozgalma ugyanis országos kiterjedésűnek 
Ígérkezik, amelynek célja a magyar ipar 
támogatása és az osztrák ipar bojkottálása.
A mozgalom tervezői komoly akcióra gon
dolnak, nem akarják Debrecen társadalmát, 
még kevésbé az egész ország közönségét, 
legkevésbé pedig magát az ügyet sikerte
lenség kudarcának kitenni. Azt tervezik, hogy 
a nemzeti küzdelem alkotó részei közzé kap- 
csoltassék be a hazai ipar pártolására és az 
osztrák ipar bojkottjára irányuló propaganda 
is. A kivitel akként volna megoldandó, hogy 
vidékenként egy-egy városi központtal ipar

arcán uj és uj rózsák gyulnak ki, ajkán 
habzik a véres tajték, de azért beszél, be
szél extasisában, tusakodva a halállal.

— Halljátok mesteri danáját, mint ki
séri a seraphok zenéje, Dávid hegedűje, néz
zétek, oh bűvös valóság, mint libegik körül 
kartáncot lejtvo a nymphak és phannok. A 
tünemény mind közelebb jő, még dalol, da
lol, oly meginditóan . . .  De egyszerre ah ! j 
midőn már egész közel van, nem bírja to- | 
vább. A hangok mosódni kezdenek, majd az i 
őrület suttogásává, majd az örült sikoltásává I 
válnak. Most megáll, körül néz és vége — I 
hangos sikoltással ugrik a vízbe és örökre 
elmerült a szép Jeanette. És Gyuszi, a kis 
Gyuszi szivszakadva, hatalmas vers ugart tö
véivé, holtan terült el a padozaton. A nővér 
hangos zokogására besietett méltóságos mos
toha mama haragosan sziszegi kísérő komor- 
nája fülébe:

— Mindig mondtam, hogy tönkre fogja 
tenni a drága, a szép smyrna szőnyoget . . .

B. I.

védő szövetség alakittassók, amelybe a tagok 
2—3 évi időre oly tartalmú nyilatkozat alá
írásával lépnének be, hogy szövetségi tag
ságuk tartama alatt ipari szükségleteik be
szerzésénél a lehetőség szerint figyelemmel 
lesznek első sorban a hazai, másodsorban a 
vámkülföldi áruk támogatására és ugyanilyen 
törekvésnek a szövetségen kivül állók közt 
is minden lehető eszközzel terjesztői, előmoz
dítói lesznek. Fgv szakemberekből álló és 
Budaposten alakítandó középponti szerv pe
dig a vámhelyzet 'figyelembe vétele mellett 
összeköitetéseket teremtene kereskedőink és 
hazai, valamint a vámkülfóldi gyárosok 
között.

Szinielöadás. Vasárnap az iparos ifjak 
úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben szépen 
sikerült estélyt rendeztek. Előadták a „Virág 
fakadás" cimü darabot. Nagyon jók voltak 
benne Zsigay Boriska, Bivnyik Erzsiké, Do- 
kupil Gyula, Dudás Mihály és Szohozsa La
cika. Ezenkívül Suhanesz Jenő az őrültet adta 
elő ügyesen. Nagyou tetszett a Kazimir Ka
roly által jól előadott „Egy kedves ombor“ 
cimü monológ is. Magyar dalokat érzéssel 
énekelt Kusnyorik Sámuel. Befejezésül Trendl 
Károly a „Nevető embert" mutatta be élénk 
tetszés között.

Lopás. Róth Jakab máriapőc-i lakostól 
egy értékes aranyórát és láncot lopott el 
Lakatos József döghei cigány. Holyben akarta 
eladni vagy elzálogosítani, de rendőrségünk 
ügyessége miatt terve nem sikerült. A tulaj
donost rendőrségünk kinyomozta.

Vak tűzi lárma. Ma egy hete esteli 6 
óra tájon félre verték a harangokat. A tűz
oltók kivonultak a városi majorkerthez, mely
nek a környékéhez jelezték a tüzet, de visz- 
szatértek, mert a szántóföldeken égett ten
geri kóró.

A kivándorlás megnehezítése. Megyénkből 
is sok szüle viteti ki maga után gyermekét 
Amerikába! Now-Yorkból írják, hogy Metealt 
kereskedelmi titkár a napokban utasította a 
bevándorlási bizottságot, hogy tizennégy év
nél fiatalabb gyermekek, akik szüleik nélkül 
érkeznek Amerikába, csakis fölebbezós utján 
szállhatnak partra. A tölebbezós folytán meg
indított vizsgálat után fogják elhatározni, hogy 
megengedik-e az illető gyermek partra szál
lását, vagy sem. Ez mindenesetre sok bajt 
fog okozni mindabban az esetben, a mikor 
a szülök elhozatják Európában maradt gyer
mekeiket.

Színészet. Debrecenből írják nekünk, 
hogy az ottani színtársulat, amely nálunk is 
játszani szokott,a közönség tetszését megnyerte 
és telt házak előtt tart előadásokat. Külö
nösen vonza a közönséget Lampórth Géza 
kuruc-tárgyu színmű, a Veór Judit rózsája. 
A bemutatón jelen volt a szerző is, akit me
legen ünnepeltek. A debreceni nők babér- 
koszorúval tüntették ki. A főszerepeket Mar- 
kovics Margit, Szabó Irma, Tornyei és Krasznai 
igen jól játszották.

A vonat kerekei alatt. Hétfőn délután a 
Nyíregyházáról Debrecen felé menő vonat 
utasai izgalmas látványnak voltak a szemtanúi, 
t jfehértó elhagyása után a vonat hirtelen 
megállt. Az utasok a nagy lökéstől letaszit- 
tattak az ülőhelyekről, de sérülés azért nem 
történt. Vasúti szerencsétlenségtől tartva, 
mindenki ijedten menekült kifelé. A mozdony 
körül csoportosultak, ahol a vasúti személyzet 
egy agyon gázolt ember hulláját szedte ki a 
gép alól. A jelekből Ítélve, a még eddig 
ismeretlen ember öngyilkosságot követett el.

Nagy idők tanúja. Vrabeli József volt 
48—49-es honvéd tizedes, városunkban 81 
éves kozában, hétfőn meghalt. A szabadság- 
harc nevezetesebb csatáiban részt vett es 
nagyon sokat tudott beszólni a nagy idők 
eseményeiről.

A pénzügyminister a magyar iparért.
Egy írógép kereskedő felajánlott az aradi 
Kossuth-szobor bizottságának egy Írógépet

abból a célból, hogy azt sorsolja ki és a 
befolyó összeget fordítsa a szoboralap javára. 
A bizottság elhatározta, hogy 6<X) drb. sors
jegyet bocsát ki egy tárgysorsjáték rende
zése céljából és egyéb ajándék-tárgyak 
mellett az Írógépet jelöli meg egyik fönye- 
rómónyiil. A pénzügyministerhez fordultak 
sorsjáték-engedményért, amit természetesen 
meg is kaptak, de azzal a határozott kikö
téssel, hogy a minister az engedélyt csupán a 
hazai termékek kisorlására adja meg. A bizott
ság ebben nem nyugodott meg, hanem elhutá- 
ározták, hogy újabb előterjesztésben kérik a 
miniszter engedélyezósóttekintet nélkül, hogy 

j  a nyereményjegyzékben felsorolt tárgyak ha- 
i zai ipartermékek-e, vagy sem. Erre a minister 
i kifejezetten kijelentette, hogy semmi körül- 
! meny közt sem ad engedélyt külföldi ipar- 
| cikk kisorsolásara.

Öngyilkossági kísérlet. Tegnap reggel a 
piacon Grajcsin Kristót cukorka készítő meg
lőtte magát. Tettének okát vonakodik elárulni. 
Súlyos sérüléssel ápolják a közkórházban.

Kalabriáért. Felhívás a magyar nemzet 
I fiaihoz és leányaihoz. — Ahol tízezrek lettek 
j földönfutókká, százezrek hajléktalanokká és 
! megszámlálhatatlanolc vallottak kárt élőtök

ben — hagyván maguk után özvegyet, ár
vákat — testi épségükben elvesztvén kere
sőképességüket és vagyonúkban egy élet 
munkájának és erényeinek gyűjtött eredmé
nyében: a kalábriai földrengés nyomorult- 
j.iinak érdekeben fordulunk a magyar kö
zönségnek mindig nyitott szivéhez. Nem 

I idézzük tel a históriai kapcsok és vonatko
zások megkapó láncolatát, amely testvéri 
szeretőiben és kölcsöne becsülésben tartott 
olaszt és magyart a regi kortól kezdve, a 
mikor királyokat, tudományt, művészetet 
küldtek nekünk ama váltságos, Isten ke
gyétől és szeretőiétől megszentelt földről 
egész az újabb korig, amikor magyar er
kölcsű önfeláldozó hősöket különítünk mi 
viszont nekik, hősöket, akik vérüket hullat
tak Itália földjében s csodadoigokat müveitek 
a mienkhez hasonló derült szinü, ragyogó 
trikolor dicsőségére. Méltán hivalkodhatnánk 
ezzel, de inkább elhallgatjuk ezúttal. Mert a 
megindító kegyelet és lelkesítő visszaemlé
kezés fegyverénél erősebb fegyvert kivánuuk 
forgatni. Az uj korban, ebben a mi rettentő 
lázas és viharos időnkben, amikor orkán és 
földrengésszerű evolúciók rázzák meg az 
emberi lelket és meg nem fékezhető vágya 
a tömegnek küzd úgyszólván egy uj világ
rendért; eddig jóformán számba som vett 
népek törnek nagy célokat üz\ előtérbe; a 
társadalmak mélységeiben névl en élő nagy 
rétegek döngetik a régi rendet távol világ
részok iszonyú katasztrófák feli tezésévei ke
resnek kapcsolatokat földrész ken és mér
hetetlen tengereken keresztül ; i mikor a hit 
világa válságba sodródik, az lés uj ösvé
nyeket teremt, a művészet fc ongva kinyi
latkoztatást keres, a tudomány a könyvből 
az életbe lép ki, hogy izga; , felforgassa 
az életet és potenciáit inogszazszorozza; az 
i aiberisóg, az elhízott utáni forrongásaiba es 
kitöréseibe egyszerre, hirtelen, váratlan be
leszól rémes dörgéssel és a tűzhányók pok
lainak megindításával a mindenható Isten és 
órák, percek alatt, amint a föld megreszket, 
a hegyek meginganak, a völgyek megrepe
deznek, vizek eltűnnek és lelbukkanak ép 
falvak, virágzó városok, mint a gyermekek 
játékszere omlanak össze és Kalábria gyö
nyörű, regényes tartománya romokban hever. 
Szivetlépö, lelket megreszkettető, elmét meg
hódító látvány ez. A müveit világ megret
tent szeme a pusztuláson csüng, a király tón
kéit személye sírva járja be az omladékokat 
és ahol ember lakik, kinyúlnak a karok, 
hogy az elesetteket felsegítse a testvéri sze
retet. Fordulunk hozzátok magyar nemzetünk 
gyermekei, kicsinyek, nagyok, szegéin ek 
és gazdagok: essék meg szivotek az emberi
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tehetetlenségen, a melynek lábai alatt meg
ingott az anyaföld és segítsétek talpra, Isten 
és a magyar nemzet nevében az elesetteket. 
Minden adományt elkönyvelnek ketten: az 
olasz nemzet és a mindenható Isten, aki ki- j 
sértést bocsájt az emberre: az egyikre, hogy j 
kipróbálja, mennyit képes eltűrni hozzá való 1 
-zeretetert ;  a másikra, hogy lássa, mint se- j  
ititi meg azt, akit az ö keze megsujtott. Jer- I 
tok fillérrel, lorinttal, ki mit nélkülözhet és 
tz Isten szegényeinek az asztalára tiszta szív
vel tegye le kiki mint a maga áldozatát. — 
iveit Budapesten, 1905. november havában.
A „Pro Calabria" elnöksége. — A segély
akció fővédnökei: József főherceg ur és 
Auguszta főhercegasszony Ú cs. es kir. Fen
ségei; védnökei: Yaszary Kolos Ferenc bí
boros, hercegprímás, Samassa József dr. egri 
ersek, Andrássy Géza gróf, Apponyi Albert i 
gróf, Apponyi Lajos gróf, madarasi Beck 
Nándor, Berzeviczy Albert dr., Buncompagni- 
Ludovisi herceg, Calvello de la Tour herceg, 
Csáky Albin gróf, Csekonics Endre gróf, Da
rányi Ignác dr., Dessewffy Aurél gróf, Ester
házy Mihály gróf, Festetics Tassziló gróf, 
Hatvany-Deutsch Sándor, Justh Gyula, Kará- 
tsonyi Jenő gróf, Kléh István, Kornfold Zsig- 
inond, Kossuth Ferenc, Lánczy Leó, Bál ffy 
Miklós herceg, Rákosi Jenő, Széli Kálmán,
\\ ekerie Sándor dr,, Wenckheim Frigyes 
gróf, Zelenski Róbert gróf, Zichy Géza gróf, 
Batthyány Lajos gróf. — Adományokat el
fogad e lap szerkesztősége és a budapesti 
olasz kir. l'óconsulatus is (VI., Nagy János- 
utca 1/a).

Országos vásár. A nyíregyházai Luca 
napi vásár folyó hó 10 és 11-en fog meg
tartatni

Tűzifa hiány. Városunkban heteken át 
nincs elég tűzifa. Ennek okát az államvasu
taknál tapasztalható waggonhiány képezi, 
mivel nem kepesek kereskedőink a fát a ter
molesi helyről elhozatni. A gyáriparosok és 
terménykereskedők is sokat panaszkodnak a 
kocsi hiány miatt. A gyáriparosok foglal
koztak a baj okával, és a ministeriumhoz 
intézett feliratban kimutatták, hogy a rendes 
őszi forgalom lebonyolításához ma kerek 
15.000 kocsi hiányzik. Mert a MÁV. kocsi- j 
parkja már mintegy húsz évvel ezelőtt nem ! 
felelt meg a tényleges forgalmi igényeknek 
és hogy nemcsak ezt a hiányt soha nem pó
tolták, de azóta a kocsibeszerzés nem tartott 
lépést a forgalom természetes növekedésével 
s különösen nem vették tekintetbe azt, hogy 
a MÁV. áltat az utolsó évtizedben átvett 
helyiérdekű vasutak maguk mintegy 3500 
kocsit kötöttek le. Az első teendő tehát, 
hogy mennél több kocsi rendeltessék meg 
meg a jelenlegi nehéz politikai helyzetben 
is, mert a vaggonbeszerzés ma már nemcsak ; 
a vaggongyárak munkásainak foglalkoztatása j 
szempontjából okvetlenül szükséges, hanem : 
az egész magyar közgazdasági életre nézve 
■lengedhetetlon. A helyiérdekű vasutaknál : 
kilométerenként két vaggonra van szükség, i 
A kocsibeszerzés jogosságának és sürgesse- j 
-ének megokoiásan kívül a Szövetség föl- j  
iiivja a a miniszter figyelmét azokra a kii- 1 
önbözö adminisztratív intézkedésekre, a me- j 
vek a nagyobb beruházások keresztülvite- j 
óig is tetemes javulást okozhatnak. így elő

terjesztést tesz a kezelési javak szállításának 
eosztására nézve, különösen hangsúlyozván 

azt, hogy az államvasutak saját kezelési ja
vainak szállítása (mely pedig 4 és lél millió 
tonnára rúg), valamint a pályatesten szokásos 
javítási munkálatok ne szintén őszre torlód- 
janak>össze; továbbá javaslatokat tesz a je
lenlegi nagyobb raksulyu és önüritő teher- ! 
kocsik beszerzésére, a lü tonna raksulyu i 
kocsik egy részének a rugók csekély költsé- j 
get igényié megerősítésével 12 és fél tonna 
raksúlyunkra való átalakítására, a tehervona
tok menetsebességének fokozására és egy
általán a menetrend olyatón átalakítására 
nézve, hogy a kocsik gyorsabban fordulhas
sanak.

Kamarák és közhatóságok érintkezése. Még
mindig előfordul, hogy a kamarák közérdek
ben kelt egyes megkereséseit egyes hatósá
gok barátságtalanul fogadják. Így legutóbb 
egy munkáspanasz tárgyában fordult a deb
receni kamara Sátoraljaújhely város polgár- 
mesteri hivatalához. A polgármesteri hivatal 
ez ügyben a következő választ adta: „Vonat
kozassa! 5051. sz. átiratára, értesítem, hogy

Kovács Márton téglagyári munkás ügye a 
kereskedelmi és iparkamara hatáskörébe nem 
tartozik." A jellemző választ a kamara az 
ügyiratok kapcsán a kereskedelmi miniszter 
óié terjesztette, aki értesítette a kamarát, 
hogy ez ügyben Zemplénvármegyóhez leira
tot intézett, melyben utasította a polgármes
tert, hogy a kamara megkeresésének tegyen 
eleget.

A vetés állása és a mezőgazdasági álla
pot november végén a töldmivelósügyi mi- 
nisterhez a gazdasági tudósítóktól beérkezett 
jelentések alapján a következő: Novemberben 
többnyire esős idő uralkodott, akadályozva 
a mezei munkálatokat, a melyek nagyon el
maradtak. A répahordást a járhatatlan utak 
miatt nem lehet bevégezni, helyenkint befe
jezetlen a szántás és vetés is, a mely aggo
dalmat is okoz egyes vidékeken. A vetés 
munkájával legjobban elmaradtak az Alföldön. 
Az elvetett mag többnyire elég jól kelt, sőt 
a korai szépen meg is bokrosodott, bár he- 
Ivenkint a túlsók eső miatt sárgulni kozd. 
Féreg és rovar némely helyen meglehetős 
kárt okoz a búzában, rozsban és repcében. 
A repeevetes általában gyengén áll. A szőlő- 
munkálatok is lassan haladnak, úgyszintén az 
erdei favágás is. Egyáltalában szárazabb idő
járásra volna szükség, hogy az elmaradt gaz
dasági munkálatokat bo lehessen fejezni. A 
takarmányozás viszonya a Tisza vidékének 
kivételével eléggé kedvező, mert a jószág 
még künn is talál legelni valót.

Míítrágyaszállitás kedvezménye. Szabolcsi 
szőlőkben is egyre terjed a műtrágya alkal
mazása. A nyár folyamán nagy feltűnést kel
tett a mütrágyagyárosok és kereskedők köré
ben az, hogy az államvasul a mütrágyaszál- 
litmányokra addig érvényben volt díjkedvez
ményt megszorította oly értelemben, hogy a 
kereskedők címére föladott szállítmányok a 
kedvezmény élvezetéből a jövőre kizárattak. 
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés 
ez ellen haladéktalanul fölszólalt ós kifejtette 
a tervezett idtézkedésnek a kereskedelemre 
és mezőgazdaságra egyaránt káros és igaz
ságtalan voltát. A kereskedelemügyi miniszter 
leiratában értesítette az 0. M. K. E.-t, hogy 
a fölterjesztésben kitejtett okokböl utasította 
az államvasutak hogy a helyi díjszabáshoz 
legközelebb kiadandó pótlókban a megszorí
tást ejtse el ós az összes mütrágyaszállitmá- 
nyokra, a címzett személyére való tekintet 
nélkül a kedvezményes díjtételt alkalmazza.

Kivitelünk emelkedése. Az ősz kezdete 
óta Magyarország kivitele hónapról-hónapra 
erősebb növekvést mutat. Az óv elején mu
tatkozott kiviteli csökkenés kizárólag az 
1904. évi rossz termésnek tulajdonítható, 
mert a gabona-kivitel ez időben csaknem 
teljesen megszűnt, sőt behozatal váltotta fel. 
Az 1905. évi jó termés folytán azonban 
már is nagy mennyiségű a gabona és liszt
kivitel s az ősz óta, mióta nyilvánvaló, hogy 
az uj német k ereskedelmi szerződés maga
sabb vámtételei már 1906. március 1-ón 
érvénybe lépnek, folyvást növekszik, A mér
leg az év első tiz hónapjában ugyan még 
mindig passzív 5 millió K.-val, de mivel az ere- 
deti'hiány 150 millió K volt előrelátható, hogy 
a kivitel növekvése folytán a kereskedelmi 
mérleg ez óv végével aktívummal fog 
záródni.

Megnyitás. Múlt számunkban toglaikoz- 
tunk már azzal a szülőket közelről érdeklő 
örvendetes jelenséggel, hogy Koch J. tanár 
városunkban tanfolyamot nyit a szabászatból. 
A megnyitás az ipartestület helyiségében, 
hétfőn délután 2 órakor lesz. Ez ideig is szép 
számmal iratkoztak be az országszerte ismert 
tanár tanfolyamára.

A székely-havasi bivalytej jósága általá
ban ismeretes. Ezen bivalytejjel készíti Ba- 
lázsovics Sándor gyógyszerész Sepsiszent- 
györgyön, 162. szám, a törvényesen védett 
„Álba" szappant (ára 1 korona) „Alba“-arc- 
krómet (ára 1 korona 50 fillér), ós „Álba" 
hölgyport (ára 1 korona 50 fill.) melyeket a 
szokásos vásári reklám mellőzésével, nyugodt 
lélekkel ajánljuk a müveit hölgyküzönség 
figyelmébe, mivel semmi ártalmas vegyi ter
méket nem tartalmaznak s melyekről hazánk 
első orvosnője dr. gr. Hugonnay Vilma ezt írja: 
„Az Alba-szappan ós króm a bőr ápolására, 
a szeplök ós más arctisztátalanságok eltávo
lítására a legjobban ajánlható szerek." Kap
hatók mindenütt.

Köhögés, rekedtség ós meghűlés "ellen 
a legjobb háziszernok bizonyult a Halápi-féle 
hársfa-szörp, mely kiváló gyógyhatásának el
ismeréséül a londoni kiállításon arany érem
mel lett kitüntetve.

Borsalino kalapok egyedüli rak
tára Fridmann Sándor utóda Fülöp  
D ezsőnél.

Diettrich-féle tea rumok l h  liter 
(»5 krtól feljebb. l/s Ko. legfinomabb 
orosz tea 75 kr. 1  Ko. Cuba vagy 
gyöngy kávé 1 -sö minőség frt 150, 
továbbá kapható a legjobb kályha 
ezüstbronz 1 drb 30 kr. H irs c h le r  
M ó r fiiszerkereskedönél Nyíregy
háza, Városház-tér 5. szám. Ugyan
ott lőpor, fegyvertöltények és játszó 
kártya áruda.

Szabolcsmegye vasúti hálóza
tának menetrendje.

— Érvényes 1905. október 1-től. —
Az összeállítást a M. Á. V. igazgatósága 120.593 szám alatt 

felülvizsgálta,
1. Nyíregyházáról Debreczen felé induló 

vonatok: Nyíregyházáról indul 6-50, 1(M4, 2 36, 
0743, *084>4; Császárszállásról (6-58), (10-24), 
(2-44), (07-21), (*09-05) Ujfehórtó 7-12, 1039, 
2 58, 07*33, *09’21 ; Debrecenbe érk. 8’04,
11*31, 3'50, 08" 19, *010-26; Szatmár-Németibe 
órk. X> “2"02, 07’07, 012-38, X) Budapest
k.-pu.-ra érk. “1*50, 06-40, “09-35, X> 05*45.

2. Nyíregyházáról Szerencs felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6-59, 10-04, *3 44, 5-49,
09-05 Király telek *7-16, 10* 17, *4*01, 06*02,
09-23, Görögszállás *7*29, 10-25, *444, 06* 11,
09- 36; (Tisza-Polgár 1. 5. ós 11. sz. a.) Virányos 
(*7-36), (10-311, (*4-21) !, !, Vaskapu (*7-41), 
(10-36), (*4-26) !, !,; Ilakamaz *7-49, 1043, 
*4-34, 06-25, 09-55; Szerencsre érk. *8-35, 
11*17, *5-20, 06*59, 01043, Kassára “12*25,
3- 30, 09-25, X. 05-02; Budapest k-.pu.-ra érk. 
“1-30, 07-00, “010-00, X, 6-35.

3. Nyíregyházáról Csap felé ind. vonatok:
Nyíregyházáról indul 6-55, 1L32, 07-37; Sóstó
7-07, 11 -43, 0748; Sóstószölötelep (7-11),
(11-47), (07*53); Kemccse 7-27, 11-59, 08-06, 
Nyir-Bogdány 7-37, 12-08,03-15; Keók (7-40). 
(11 18), (0849); Demecser 7*53, 1249, 08'29, 
Pátroha 8'07, 12-31, 08-41; Kisvárda 8*31, 
12*49, 08*59; Fónyes-Litke 8*45, L01, 09*12; 
Komoró 8-52, (l*08), (09*19), Thuzsór 9-04, 148, 
U9"31 ; Bezdód 9* 112, L25, 09*38 Csapra érk, 
9*30, 142, 09-56; Munkácsra 11*29, *253;
011- 12; Máramarosszigetre “4'25, 07-36, X, 
Ungvárra 11-37, 4*25, 01103.

4. Nyíregyházáról Mátészalka f. induló v. 
Nyíregyházáról indul 7-05, L50, 07* 18, Nagy- 
Kálló 749, 2’20, 07-49, Kálló-Semjón 8-24, 
2*50, 08-20, Mária-Pócs 8* IS, 3-03, 08*39, Nyir- 
Bátor 9*35, 3*37, 09*09, Mátészalkára érkezik 
10*33, 4*25, 010*01.

5. Nyíregyházáról Tisza-Polgár felé ind. v. 
Nyíregyházáról indul 7*10, 10-04, 5-55, Király- 
telekről 7*33, 10'17, 06-16, Görögszállás 8-0I, 
*10-30, 06-46, (1. a. 2. ós 8. sz. a.) Bashalom 8-13, 
*10-38, 06-57, Tisza-Eszlár 8"22, *10-44, 07-05, 
Kisfás-Földház 8-33, *10-52, 07-15, líajnalos 
846, *11-01, 07-27, Tisza-Lök 9-15, X, 07-47, 
(1. 13, 14. t.) Rázom 9-27, 07-56, Tisza-Dada 
955, 08-20, Tisza-Dob 1040, 08-32, Tikos
10- 32, 08-52, Tisza-Polgárra órk. 10-50, 09-08. 
(1. 17, 18. t.)

6. Nyíregyházáról Vásárosnamény f. ind. v: 
Nyíregyházáról indul 7‘15, 2*13, 07*23, Nyír
egyháza vásártér 7*26, 2'23, 07*33, Oros 742, 
2*36, 07*46, Napkor 7*57, 2*50, 08*00, Apagy 
8*21, 3*10, 08*20, Levelek—Magy 8*35, 3*22, 
08*32, Ófehértó 8*53, 3-36, 08-44, Majláthtelep
9- 03, 345, 08-53, Nyit-Bakta 9-25, 3-57, 09-05, 
Nyirvaja 9-54, 4*22, 09-30, Nyirmada 10-19,
4- 38, 09*46, Vásárosnamónyra órk. 10*45 5*01
010- 09.

7. Dclreczenhől Nyíregyháza felé i. vonatok : 
Budapest k.-pu.-ról indul “09-15, X , “7*25, 9-00, 
“2*35, Szatmár-Nómetiröl indul X, 03*45, 8*53, 
“2*35, 2*50, Dehreezenböl indul *05*22, 8-51,
12- 19, 4-36, 07 17, Ujfehórtó *6-25, 9-38, 141.
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5- 23, 8-20, Császárszállás (*6*39), (9 49), (1*22)* 
(5*34)!, Nyíregyházára ó. *649, 9-57, 1*31, 542,
8-39, (I. 1—6. t.)

8. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok: 
Budapest k.-pu-ról indul 0940, 01140, ‘740, 
8-35, “2-15, Kassáról 011-55, X, ‘840,12-26, X’ 
Szerencsről ind. 054 0-, 8‘50, *12'00, 545, *07-07, 
Rakamaz 05-55, 9-28, *12-48, 06-25, *07-55, Vas
kapu !,!, (*12-55), (06-30), (08-02), Virányos!,!, 
(*1-01), (06-35), (*0808), Görögszállás 6-12, 
942, *1-10, 0642, *08*17, (1. 5.t. is.) Királytelek 
6*22, 9'51, *1-22, 06-51, *08-29, Nyíregyházára 
érk. 6-35, 10*03, *1-39, 07*03, *08-46. (1. 1—6. t.)

9. Csapról Nyíregyháza felé ind. vonatok: 
Ungvárról indul 04-41, Í248, 442, Máramaros- 
szigetről X. 10*05, “12-12, Munkácsról 04-13, 
‘2*20, 443, Csapról 6 06, 3-29, 06-13, Bezdód
6- 26, 347, 06-32, Thuzsór 6 34, 3*54, 0640, 
Komoró (643), (4-03), 0649, Fényes-Litke 6‘51,
4 11, 06*57, Kis-Várda 7-13, 4*27, 07-13, Pátroha 
7*29. 4*40, 07*28, Demecser 749, 4'52, 07-42, 
Keók (7‘56), (4*59), (07-51), Nyir-Bogdány 
8'01, 5-04, 07-56, Kemecse 8*11, 5-13, 08-07, 
Sóstószölötelep (8’24), (5-24), (08'20), Sóstó 840,
5 30,08‘27, Nyíregyházára érk. 841,5-40,08-38. 
(I. 1 - 0. t.)

10. Mátészalkáról Nyíregyháza f. ind. v.: 
Mátészalkáról indul 03-36, 10*34, 2‘00, Nyir- 
Bátor 04*38, 11 33, 3'30, Mária-Pócs 04-59, 
1153, 3-56, Kálló-Somjén 05-23, 12*16, 4-23, 
Nagy-Kálló 05-45, 12-36, 4-55, Nyíregyházára 
érkezik 6*15, 1 *04, 5*27. (1. 1—6 tét.)

11. TiszaPolgárról Nyíregyháza f. ind. v .: 
Ohát-Pusztakócsról indul 8-05, 08'02, (1. 17) 
ésl8 t.) Tisza-Polgárról indul 034 5, T27, Ti
kos 03-32, 146, Tisza-Dob 03*52, 2*12, Tisza- |

„ SZABOLCS"
Dada 04-12, 2*33, Rázom 04-28, 2*51, Tisza- 
Lök04‘51, (uj ind.*) *8-58, 3*03, (1. 13, 14 t., 
Hajnalos 05*04, *906, 3*15, Kisfás-Földházról
05-18, *9*15, 3-28, Tisza-Eszlár 05-30, *9 22, 
3*39, Bashalom 05-42, *9*28, 348, Görögszállás 
6*17, *942, 4-15, (1. 2., 8. t.) Királytelek 6-33, 
9-51, 4-32, Nyíregyházára érk. 6 54, 10-03, 
4-55. (1. 1 — 6. tót.)

12. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. 
vonatok: Vásárosnaményról indul 03‘21, 9'03, 
145, Nyirmada 03-51, 9'36, 220, Nyirvaja 
04-18, 10*03, 247, Nyirbakta 04*37, 10*24, 3-12, 
Majláthtelop 04*51, 10*38, 3-26, Ofehórtó 05’02, 
10’50, 342, Levelek—Magy 05-14, 11-02, 3-52, 
Apagy 05-35, 11*23, 443, Napkor 05-50, 11*38, 
4*30, Oros 6 05, 1P54, 4-47, Nyíregyháza vásár
tér 6-20, 12-09, 5-02, Nyíregyházára érk. 6'30,
12-19, 5-12, (1. 1-6 . t.)

13. Dcbreczcnböl Tisza-Lök felé i. vonatok: 
Debrecenből ind. *05-35, *809, *1244, 4*41, 
Büdszentmihály *7*53, 04-03, *2-32, 07-14, 
Egyházerdő (*8'00), (04-10), (*2-39), (07-21), 
Tisza-Lökre érkezik *8-10, 04-20, *249, 07-32. 
(1. 5. és 11. t.)

14. Tisza-Lökről Debreczcn fele induló v .: 
Nyíregyházáról indul X , 10*04, X. 5*55, (I. 5. t.) 
Tisza-Lökról ind, 446, * 12*59, *3*52, 07-52, 
Egyházerdő (4-56), (*P09), (4'02), (08*02), Büd
szentmihály 05*05, *147, 440, X) Debreczenbe 
érkezik 740, *3‘35, 06*28, X-

lő. Debreczenböl Nyirábrány f. ind, vonatok: 
Budapest k.-pu.-ról indul “7*25, 9-00, “2*35, 
,09-15, X* Debreczenböl ind. “12-11, 4-00, 
“06-55, 08-24, 02*50, 05*10, Nyirábrány (“12-42), 
4-53, (“07-25), 09-29, 03-34, 5'56, Nagykárolyba 
érk. “1-24, 06*02, “08*06, 011-18, 0441, 74 9.

10. Nyirábrárnyból Debrcczen f. induló v. r 
Nagykárolyból indul 08-17, 04'56, “7-25, 949 
‘343, 4-06, Nyirábrány 09*30, 6-27, (“8*14),’ 
10-56, (“3*58), 5-43, Debreczenbe érk. 01041*
7- 26, “846, 11-37, “431, 643.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusztakócsra i.v. 
Nyíregyházáról indul X. 7' 10, (1. 5. t.) Tisza- 
polgárról indul (>3*24, 1145, Folyásról 0342, 
1203, Ohát-Pusztakócsra érkezik 05-01, 1-igj 
Debreczenbe érkezik 7‘54, 5'35, Füzesabonyba 
érk. 10-24, 4-09.

18. Ohát-Pusztakócsról Tisza-Polgár felé i.v. 
Debreczenböl indul 04-36, 4 56, Füzesabonyból 
indul X> 5*22, Ohát-Pusztakócsról 8-05, 08-02 
Folyásról 9-34, 09-21, Tisza-Polgárra érkezik 
9-51, 09-38. (1. 11.)

19. Nagykárolyból Csaj) fele ind. vonatok: 
Nagykárolyból indul 04 54, 4-20, Mátészalká
ról 6 36, 06-27, Vásárosnaményról 7*34, 07-35 
Kisvarsányról 744, 0747, Gyürórül 7-53,07-57, 
Kopócsapáthiról 8"05, 0841, Cserepeskenéz
8- 18, 08'26, Tornyos-Pálcáról 8*34. 08-44, 
Mándokról 8‘50, 09-03, Csapra érk. 9-23, 09-45!

20. Csapról Nagykároly felé ind. vonatok: 
Csapról indul 03-13, 3*34, Mándokról 03‘58, 
442, Tornyospálca 04-27, 4 35, Cserepeskenéz 
04'37, 444, Kopócsapáthi 04*53, 4'57, Gyüre 
05'06, 5-09, Kisvarsány 05*16, 5*18, Vásáros
naményról (1. 6-12 t.) 05'36, 5-35, Mátészalkáról 
(i. 440 t.)645, 06*33, Nagykárolyba érk. 8*31, 
08-02.

Jelmagyarázat 0 : az éjjeli órákat jelzi. 
( )-be létei feltételes megállást jelent. Az idő 
órákban és percekben van kitüntetve. “ a 
gyorsvonatot, * a motoros üzemet különböz
teti meg. ! =  a vonat megállás nélkül áthalad.

Mélt. Kállay András ur 

nagyhalászi
=  gazdaságában =  
közel az ujjonan létesült vasúti 
állomáshoz, 6000 métermázsa 

egészséges

ta k a r m á n y r é p a

e l a d ó  l

Venni szándékozók forduljanak:

ifj. Ká í l a y  An dr á s ho z
=  N agyhalászban. =

Legelegánsabb

női kalap szalon
Braun Miksánál

N yíregyh áza , 
rom. kath. parochia alatt;

ahol remek modell

K A L A P O K
mélyen leszállított árhan

kaphatók.

Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr«£© ity t ) (f.Vö ($i; e <rr» crj-e r

Tüdőbajt,
köhSjési.alnyáikásadást.erJs \Nr- 

mepMIést gjógjlí

Ka8áps*f é3o
Hársfa -szörp

egy üveg ára 5 korona
Kapható :

„Apas'Cí-iYágyszertártan"
Bpest, íósseí-körtit G3. s í .

aíCs 9.; * -. - .*; • *;í i j í  **; • -. * • * • . * • •• ‘ • *: • -; • •. * * • *
JÍ* Jjf* Jjf* Jjfrm vjw

© IJrj távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve 
l l d  lezö-lapót küld

m

X.

o o o o o o o o o o o o o
szert

o o o

 ̂ sj p r ia>m a

Hegedűs Ignácz és társai
IJp elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana 
-*■ *(1 tenni o o o o o o o o o o o o o

J b  U «  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
1 1 ( 1  mely más nyomtatványt akar készíttetni ©

\  ' X  .
m
m
m

2- 4r

IJo bármilyen könyvet beszerezni
ü u  akaró o o o o o o o o o o

o. , •%. z/~ %

hírlapokra, vagy folyóira
tokra van szüksége o o

A ján l: zabot, szénát, szalm át, és 
szecskát, nagyban és kicsinyben.

Iroda és raktárhelyiség:
Városház-tér 8. Csengery h á z .

* A %

=  Hirdetések
m
©  ©

Í & & © ^ & & © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©

ju tá n y o s  áron  fe lv é te tn e k  
a k i a d ó  h i v a t a  1 b a n. 5
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XJNGÁR, LIPQ T divatáruháza Nyíregyházán.

M egérkeztek az őszi idényre  re n d k ív ü l nagy választékban a legutolsó  d iv a t-  
újdonságok, különösen a következő czikkekben :

*
H*

>*< 

M

R 
R 
M 
Mr

O l c s ó  s s iz ^ lD O 't t ;  á r a k .  M
#
M

Angol costüm-, ruha- és blous szövetek. Ruha- és blous selymek. Angol blous 
selyem  különlegességek. Flanellek. barehetek, téíikendők, kész női fehérnemüek, gyermek fehérnemüek, Regenhart féle asztalkészletek. 
Legjobb gyártmányú vásznak, törülközők és zsebkendőkben. Menyasszonyi kelengye raktár. Úgyszintén gazdag raktár futó és sofa szönye-

jj’jj gek. függönyök és ágyteritőkben. Férfi ing, gallér, kézelő, "ll&á

? s “ öVEKÍ ®s^ a'u- 5- s z - házban egy tágas
J J  mindenféle alakban és nagyságban ®
%  1 e g* o 1 (* s ó b b á v  a k $
0  -------  m e l l e i t  k a p h a t ó k :  -------  ^

8  FOHRER ZSÍG10ND FIÁINÁL 1  1
í$  -------  X y i r  e g > li á z á n, -------  f«s

pincehelyiség azonnal kiadó.
r m

•W - » -
^  Várm egycház-utcza 5-tjdsk szám . m

Hatóságilag engedélyezett

V É G E L A D Á S ,
ÓRAI, ÉKSZEREK és LATSZEREK

minden elfogadható árban ^
■- kiárusittatnak —
Sulyok János

órás és ékszerésznél, Nyíregyháza Pazonyi-utca 2. sz

Xikkel órák duplalappal 4 K.-tóI félj. 
Ezüst órák 5 koronától feljebb.
14 ka r. a ra n y  függők  3 60 K -tó l félj.

I A m i

m

i

$
P
l g
m
r($
H
M
m
n
&

ez idén lesz

az Első Nyíregyházi Bazárban
D e m i lesz ? ?

Sulylyal járó inga órák ütő szer- N

Pazar karácsonyi kiállítás,
m ely már decem ber 1-én m eg k ez d ő d ik !!

T isztelette l

Deutsch J.
Is k o la -u tc a  1.

kezettel 25 korona.
yr

ry;

TV*c<Vry

eV*v.e'*Tr
«v
&

rV

*R

♦R
*Ri »/V ;
*£r

Páris és Bécs modell kalapjainak egyedüli elárusítója
Nyíregyháza és vidékén._________

h a l S i l l l E l i
női felöltők és kalapok legnagyobb áruháza

Nyíregyháza, a Teszter cukrázdával szemben.

1 9 0 5 .  ő s z i  é s  t é l i  i d é n y r e  a z  ú j d o n s á g o k  m á r  m e g é r 

k e z t e k ,  n ő i ,  g y e r m e k  f e l ö l t ő k b e n ,  m o d e l l  k a l a p b a n .
Bám ulatos olcsó árban kaphatók.
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