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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Csók a politikában.
Valahányszor az uralkodók baráti 

csókja elcsattan, a találkozásból kifolyó 
eshetőségekkel foglalkozik a politikai vi
lág. A legjobb forrásból vett s világgá 
kürtőit híreket, találgatásokat, bonyolulttá 
kavarják azon célzatos kijelentések, me
lyek utóhangjai szoktak minden uralkodói 
találkozásnak lenni.

A béke, a lefegyverkezés apostolai, 
szakadatlanul hirdetik az emberiség javá
nak előmozdítását célzó igéket. Ennek 
ellenére, ha elcsattan a politikában sze
rephez jutott csók, ideges mozgolódás 
vonul az egész Európán végig. Meg- 
csörrennek a kardok, kezdetüket veszik 
a katonai felszerelések tökéletesítésének 
szükséges voltát hangoztató alkalmi be
szédek. Áldozni kell minden nemzetnek ! 
sokat, tömérdeket, mert sohasem lehet 
tudni, mikor robban fel azon puskaporos 
hordó, mely felett a béke apostolai csó- 
kolódznak.

Midőn milliók és milliók élete forog 
kockán, ha uralkodói találkozások, flotta- 
séták merülnek fel, a katonatartás és há
ború költségének feneketlen zsákja ási- 
tozik azon nemzetek felé, akik békét j 
óhajtva, óriási terhek alatt görnyednek. í 
Igen, békére volna szüksége az emberi-
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ségnek, hogy nyugodtan munkálhatná fej
lődései. Bekére volna szüksége még a
iegharciasabb nemzetnek is, mert a nem
zeti jólétet fegyverekkel előmozdítani ma 
már nem lehet.

Előttünk áll azon Oroszország pél
dája, mely legyözhetlennek tartotta ma
gát, mely birodalom haderejétől egész 
világ remegett. A rengeteg kiterjedésű 
birodalom félelmetes haderejét tönkre 
tették az apró, de lelkes, fegyelemhez 
szokott japánok. Százezrek pusztultak el 
a szörnyű harcban s mi az eredmény? 
Mind a két nemzet sínyli a hadviselés ' 
roppant költségét, mely felemésztette a 
hasznos fejlődésre szánt milliókat.

Ismeri e körülményt az öt világrész
nek minden művelt nemzete, mely meg- ; 
tanította arra, hogy a mai harcok sikerét j 
nem a nyers erő, hanem a hősiesség, I 
fegyelem biztosítja. Ismeri o körülményt ! 
minden nemzet, s a bekövetkezhető há- j 
ború esetére, mégis milliókat készek ál- , 
dozni.

A háború réme folyton kisért. Nem 
csoda, maroknyi nemzetiségek sem fér
nek a saját bőrükben. Innen van az a 
háborús hangulat rccóy betölti a ’evegőt. 
Innen van az a háborús hangulat, melyet 
mesterségesen szítanak, melyet minden 
célzatos kijelentés csak élénkít.
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Midőn a kardok megcsörrennek, mi
dőn egy-egy harcias beszéd elhangzik, 
áldozatra áldozatot kérnek a sanyargatott 
nemzetektől. Az általános művelődésre 
való törekvés papíron marad. Minden, a 
közboldogulást célzó szándék, óhajtás 
marad és elnémul, mert puskaporos hordó 
feleit állanak a nemzetek.

A háborús hírek zűrzavarából is ki- 
hallatszik a megélhetésért való küzdelem 
zsivaja. Kenyérért küzd a világ. Száz
ezrek hagyják el hazájukat, vándorolnak 
idegenbe, bizonytalanságba és csalódottan 
térnek vissza. Ezrek és ezrek foglalnak 
állást a közrend ellen és követelik a meg
élhetést. A nyomor üldözöttjei önként 
menekülnek halálba. A bűnesetek felett 
nem képes Ítélkezni az igazságszolgálta
tás, mert a nyomor rósz tanácsadó. A 
megélhetés rettenetes próbájának borzal
mát még fokozzák azon elemi csapások, 
melyek a mindennapi kenyértől is meg
fosztják a nélkülöző emberiséget.

Ilyen megdöbbentő viszonyok mellett 
nincs szükségünk arra, hogy célzatosan 
terjesztett, feltútt hírekre milliókat áldoz
zunk. Eme kidobott milliók ezerszeres 
kamatot hoznának, ha a béke áldása 
mellett, hasznos beruházásokra fordíthat
nánk. Minden kornak meg van a maga 
gyönge oldala. Korunk réme a folyton

T Á R C A .
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Francois Louis éljen!
Ferenc/ József-rend lovagja! 
Rászolgáltál e szép napra,
Amikor a Felség szeme 
Nagyon méltán rád tekinte.
Címeredben az van írva:
Ott van ír sok bajainkra 
Istenünknél fenn az égben 
S az igaz testvériségben.

Lovag voltál már te régen 
Országunk hazánk szivében ;
Úgy szeretni, lelkesedni. 
Igazabban nem tud senki,
S hogyha az kell, óikra szállni, 
Érdeket, haszont nem látni : 
Legszebb akkor a te lelked ! 
Jutalmát most meg is lelted.
Ez nekünk is nagy jutalmunk 
Nagyon soká' magasztaljunk ! ^

%

A szegény és gazdag.
Szegény és egy gazdag 
Meghaltak egyszerre 
Vittek őket 
Az angyalok 
A magas menyekbe.

Fennt a gazdag lelkét 
Szép zene fogadja,
Csendüi tisztán,
Dicsőn zendül 
Az angyalok hangja.

Fényes fogadtatást 
Nem kapott a ezegény, 
Nincsen zene,
Csendesen lép
Át a menny küszöbén.

Szól a ezegény lelke ;
Itt is van külömbeég?
Szent Péterhez,
A kapushoz,
S szeme könnyekben ég.

Szól szent Péter s dicsfény 
Jelenik meg fején: 
Szegény-gazdag

Dicső lélek 
Boldog, aki szegény!

Majd minden nap kerül 
Hozzánk szegény lelke,
De gazdagé,
Jámbor lélek,
Minden ezer évbe!

Aliquis.
0

Egyveleg.
Annyi adót fizetek, hogy egyéb kellé

kek sem hiányozván — esküdtbirónak behív- 
| hatnak. En az adómat soknak tartom, de az 
| ellen hiába rugdalóztam s ráadásul épen jú

niusban hívták be bírónak, amikor pedig ne
kem rendkívül fontos dolgaim voltak. De 
mert főrendiházi tag nem vagyok, s az hogy' 
teljesitsek-e polgári kötelességet vagy' nem, 
tetszésemre bízva nincs, be kellett jönni meg
szokott falusi magányomból. Örvendtem kü
lönben, hogy muszájból megláthattam szépen 
fejlődő székvárosomat, de mert vásár is volt, 
szerettem volna kimenni a vásárra is. Nem 
vagyok iparos, s igy az ország legközelebbi 
fellendülésében lényeges szerepem nem le- 

I hét. Mráz János elnök nr megtagadta a fel-

Kizárólag hazai gyártmányú cipők rendkívül nagy választékban
és a legfinomabb kivitelben kaphatók
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c z ip ő , k a la p , n ő i- , fé r f i-d iv a t  é s  r ö v id á r u h á z a  N y ír eg y h á zá n .

Lapunk kapható : Kiss T. Emma, Kirschler Mór és özv. Rottaridesz Istvánné tőzsdéjében. Mai számunk 10 oldalra terjed.



1908. juunis 20.
2

kisértő háborús hírek, melyek minden 
humánus törekvést megbénítanak.

Nem csoda hát, ha a politikában sze
rephez jutott s az uralkodók barátságát 
megpecsételő csókra, felriad a beke után ; 
sóvárgó Európa. Bizony, bizony, ha va- ; 
lamely nemzetnek, úgy nemzetünknek 
volna égetően szüksége a tartós, az állandó 
békére, hogy a sanyargatott, közterhek 
alatt görnyedő, elemi csapásoktól meg
látogatott nemzet zavartalanul munkál
hatná boldogulását!

Szomorú kilátások.
Közeledik az aratás ideje és a gazdá

nak jó termésbe vetett reménye folyton fogy. 
Máskor, kedvező időjárás mellett, ilyenkor 
volt legboldogabb a gazda, mert látta vete- 
ményének a bő aratásra való megérósót. A 
perzselő hőség megfehéritette a gabonát, de 
annyira nincs benne szem, hogy a könnyebb 
talajon még az elvetett mag sem térül meg.

Nem elég, hogy a kalászosok elpusztul
tak, de a kapás vetemóny sem igór termést. I 
A száraz, forró földben nincs éltető nedves- j 
ség. Sem eső, sem harmat nincsen, igy a j 
vetemóny sinlik, pusztul. A legszomorubb 
időt éljük. A drágaság folyton emelkedik. A 
panasz, a gond nó, mert szokatlanul drága , 
minden.

Némileg vigasztalásunkra lehet, hogy j 
vannak olyan jól kezelt területek, melyeken 
a termés még biztató. Igen, biztató, de ha 
késni fog az eső, a mutatkozó termés is el
pusztul.

Elképzelhetjük azon gazdálkodók hely- j 
zetót, akik előre eladták a termest. A gaz- j 
dálkodás kiadással jár. A csalódott legtöbb 
gazdának nem lesz annyi termése, mint ! 
amennyit előre eladott. Éhez jön azon kü- j 
lönbség, mely az eladási ár és a piaci ái ; 
között van. Az ilyen gazda miből fedezi évi ! 
szükségletét, honnan szerez vetőmagot, mi- ' 
bői mér cselédjei számára? Szörnyű állapot | 
ez, mely azt jelenti, hogy gazdáink pusztul
nak, adósodnak. Nagy hiba ez pedig, mert 
a nemzet háztartásának alapja a gazdálko
dás. A terméketlenség, a gazda szegónyülése 
mindnyájunkra kihat.

Nem elég, hogy az aszály felperzselte 
terményeinket, ahol a várvavárt eső bekö
vetkezett, jégverés okozott tömérdek kárt. 
Sok helyen sáska pusztit. De nem lehet el
mondani, hogy mennyi különféle csapást 
hozott ránk ez az esztendő.

ügy néz ki megyénk homokos területe, 
mint egy felperzselt Szahara.]

Milyen más volt e vidék képe akkor, 
amidőn szabályozások által még ie nem ve
zették a vizeket. Gyakrabban volt esőnk, 
jótékony harmat járt, az álló vizek kipárol
gása, átszivargása éltette a dús növényzetet. 
Akkor volt bóaratás, boldog volt a gazda, 
jutott a szegénynek is elég.

Ha ekónt lóg a szárazság tartani, ha 
az elemi csapások ismétlődnek, még szomo
rúbb körülmény fog bekövetkezni. Jó lesz, 
ha már eleve foglalkozunk a csatornázás, az 
öntözés eszméjével, mert csak igy tehetjük 
kiégett földünket termővé. Igen ám, de ná
lunk csak tervezgetni tudnak s nehezen ba
rátkoznak meg a leghasznosabb gondolat ki
vitelével is.

Vannak országok, ahol a csatornázás 
szükségét rég felismerték. Egyes országok 
boldogok, mert amit a természet megtagad, 
mesterséges utón pótolják. Itt nem ismerik 
az aszály pusztítását. Az ilyen országban 
diszlik, terem minden és kivitel utján pénzel 
a lakosság. Azon társulatok, melyek a csa
tornázást létesítik, naponként gazdagodnak. ;

Bármily különösnek tetszenek is az á l
talam elmondottak, be kell következni a csa
tornázás idejének. Rá fog erre kényszeríteni 
a folyton ismétlődő szárazság. Rá fog utalni 
azon országok példájára, ahol a csatornázás 
utján való öntözés hasznát tapasztalják.

Midőn a megélhetés gondjai nehezülnek 
ránk, midőn a rossz termést követő szüköl- 
ködós előttünk áll, nem kerülheti ki figyel
münket a magtárak felállításának kérdése. 
Alig múlik el óv, hogy e sorok írója rá ne 
mutatna a községi, vagy egyházi magtárak 
hasznos voltára, de eredménytelenül. Mily 
jó volna most is, ha a nélkülöző nép szá- j 
mára meg lehetne nyitni a megtelt magtá
rakat !

A figyelmes, ahozóríő ember tudja leg
jobban, hogy a termés valójában rósz. — 
Akadnak mégis szobabolcsek, akik a fejlett, 
de szem nélkül való kalászod után ítélnek 
és alaptalan romlátásnak nevezik aggodal
munkat. Nehány nap múlva, a próbac-éplé- 
sek igazat fognak nekem adni, aki tapaszta
lat után beszélek Igazat fog nekem adni a 
sok dobszó, melylyel a végrehajtók serege 
végezni fogja kellemetlen kötelességét.

Ha a kedvezőtlen aratást követő szü- 
kölködóssel meg kell küzdenünk, ne feledjük 
ama mentő eszközöket, melyeket érintettem, 
melyek az időjárás mostohaságát ellensú
lyozzák.
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Államosítsunk.
Isten látja lelkemet, hogy mindenben az 

önállóságot, a régi jogoknak épségben való 
megtartását szeretem, de kénytelen vagyok 
magam és a világ előtt elismerni, hogy van
nak dolgok, melyeknek keresztülvitelére, óhaj. 
totc eredményhez való juttatására egyedül az 
állam alkalmas. Éu sokat gondolkodtam már 
a felett, hogy a biztosítási intézményt álla
mosítani kellene, mert a mai körülmény anv- 
nyira tűrhetetlen, hogy azt tovább elnézni az 
államnak nem szabad.

Az állam tartozik polgárainak érdeke
megvédéséről, helyzetének javításáról gondos
kodni. mert amit emberek, egyesek jóakarat,u 
törekvése, közjóra irányuló szándéka eíérni nem 
képes, azt az állam valósíthatja meg. így va
gyunk a biztosítással is A biztosítási intéz
ményt államosítani kell. mert a biztosítás ina 
nem közérdeket, hanem egyesek és társulatok 
érdekeit szolgálja. Ilyesmit pedig ma tűrni 
nem szabad nem szabad különösen akkor, ha 
abból a birtokos osztálynak kétségbevonhatlan 
kára származik.

Alig van esztendő, melynek nyarán a
jég most egyik, majd másik vidék termését 
tönkre nem tenné. Midőn olvassuk a hírlapok
ból, hogy a jég határok, vidékek összes ter
mését megsemmisítette, készen van a felelet 
hogy biztosítsanak gazdálkodóink jég ellen, 
akkor ha a csapás bekövetkezik is, nem lesz 
oly érzékeny, mert a kárt a biztositó intézet 
kifizeti.

En is azt. mondom és ezelőtt is mindig 
azt mondtam, hogy gazdáinknak biztositamok 
keli évi termésüket, ha azt az időjárás sze
szélyének és minden perczbeu bekövetkezhető 
jégverésnek kitenni nem akarják. A  biztosító 
társulatok, azok eljáró közegei elleu azonban 
annyi panasz merül fel. az egesz intézmény 
annyira a társulat érdekét mozdítja elő, hogy 
jólétekkel a biztosítást ajáulani szinte le
hetetlen.

A biztositó intézetek szokásba vették, 
hogy utazó ügynökök kibocsátása által köz
vetítik a biztosítást. Valljuk meg, hogy az 
utazna, a biztosításnak eszközlése végett ház
ról házra való járás nem valiami kellemes 
foglalkozás. Innen van, hogy e foglalkozásra 
legtöbbnyire más pályán nem boldoguló, talán 
magyarázatokra okot adó múltú emberek 
vállalkoznak, akik nem sokat adnak lélkiisme- 

í  retük szavára, midőn üzíeti fogásokban járat
lan gazdálkodó néppel a biztosítást megkötik 

| Az ilyen bőbeszédű emberek teljesülhetlen, fé
nyes Ígéretekkel viszik lépre a népet. Díjvál- 

í tokát iratnak alá, előlegeket vesznek fel

mentést. Tulajdonképen nincsen benne ká- ! 
rom, de esetleg lehetett volna, mert ha most I 
nem is volt, de lehetne nekem pár tinóm, 
lovam, amiket szeretnék eladni az országos 
vásáron. Én csak most tapasztaltam, de ha
sonló sorson már keresztül ment kartársak
tól hallottam, hogy az esküdtszóki tárgyalá
sok mindig a nyíregyházai országos vásá
rokkal összeesnek. Hiszen még ha a kisvárdai, 
a káliói vagy más vásárokkal esnek össze, 
azt még csak értem, de hogy a kir. tszóki 
urak még a nyíregyházi országos vásárokról 
sem vesznek tudomást, az már mégis nagy 
hivatalbóli túlbuzgóság.

«
Mondták az esküdtbiróságoa már túl

esett kartársak, hogy nagy szerencsém volt. 
Ok 14 napig voltak szolgálatban, ón csak 6 
napig. A 6 napból kifogtak 4 napra. Hát ón 
a szabad levegőhöz, a mozgáshoz szokott 
ember azt mondom, hogy hálát adok annak 
a törvényhozónak, aki módomba adta, hogy 
most már egy és fél évig nem hívhatnak be.

*
Mi esküdtek, aztán a k. ügyész, a 

jegyző, a felek váltakoztunk, de a bírák nem.

ügy látom, hogy elnök mindig Mráz János, 
a birák Pataky István, meg Svastits Géza. 
Na hát nem irigyeltem a sorsukat. A Mráz 
Jánosét azért nem, mert ez nem csak mindig 
ott volt, de ez beszólt mindenkivel, vádlot
tal, tanukkal, védő, ügyészszel, a másik ket
tőét pedig azért nem, mert nem kérdezős
ködhettek, mindent elkérdezett előlük az 
elnök. Vártam már, hogy mikor jön be az 
uj elnök Kovács István, akit még Kisvárdá- 
ról ismerek. Vagy hogy lássuk már más 
törvényszéki birót is, ne csak azt a hármat. 
De mindig azok voltak. Na nem is irigyel
tem a sorsukat.

*
Otthon elolvasgatom midőn időm en

gedi az óu Vasárnapi Újságomat, a kivel már 
hosszu-hosszu óvek óta vagyok jó barát, de 
itt lézengvén e sok kávóházas, vendéglős 
városban muszáj volt más újságokat is ol
vasni.

Egyszer csak látom, hogy a tszóki bí
rák uj minisztere azt mondta, hogy nem 
tartja jónak, hogy a törvényszéki bíráknak 
nincs megszabva a hivatalos órája. Nincsen? 
Nekem a testvéremmel (mert hát tetszik

tudni, kivel kaphat legkönyebben össze az 
ember, mint azzal, aki legközelebb van hozzá),

! tehát a testvéremmel volt valami perem. —
; Feljöttem a nagy törvényszékre jóval 6 óra 

után s még akkor is ott láttam a bírákat. 
Azt hittem, hogy muszáj nekik ott lenni, 

j Most jöttem aztán rá, hogy bizonyosan azért 
voltak olyan sokáig abban a nagy épületben 
a birák, mert nem tudták, hogy meddig tart 
a hivatalos óra. Hallottam is, hogy a feled
hetetlen jó Megyery Géza, még mondta is 
egyik, másiknak, hogy nem kell megeről
tetni az agyat, ezt a legnemesebb testrészt, 
mert visszahatása lesz. De nem hallgattak 

j rá. Esküdszéki tárgyalásoknál gyakran reg- 
j gélig is ott voltak.

*
Én meg azt mondom, hogy éljen Günt- 

h e r ! Elvégre ezt nekem is jó tudni. Ha majd 
másfél óv múlva behívnak esküdtbirónak, 
azt fogom mondani d. u. 5 óra után Mráz 
János, vagy Kovács István, vagy akárme
lyik elnöknek, hogy uram X. elnök uram, 
ón tudom, hogy Budapesten 10 óra 25 perc
től d. u. 1 óra 20 percig tárgyalnak, én meg 
itt voltam d. e. 9 órától fél 1-ig ; d. u. 3

y a n  szerencsém a t. vevőközönség szives tudomására hozni, hogy üzletemet tetemesen meg- 
nagyobbitottam és a következő uj cikkeket vezetem b e : Női fehérnemüek, hímzett batistok,

csipke blousok óriási választékban, i * * '  Napernyőkben minden héten érkeznek újdonságok.
Magamat az igen tisztelt vevöközönség további szives jóindulatába ajánlva.

Telefon 129. Kiváló tisztelettel: Z E 5 Z o l3 .il . Telefon 129.
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aztán tovább állanak, nem törődve azzal, hogy 
a fizetés feltételei a kar felvételek mikent 
tartatnak be és miként eszközöltetnek.

Nem képzelek olyan embert, aki termését 
jelr ellen épületeit tílz ellen ne biztosítaná 
üa ez az intézmény nem ügynökök által köz
vetítené » biztosítások megkötését. A nép meg | 
veti gyűlöli a biztosítást ha az utazók által j 
megkötött biztosításból pere, kára származik.

De nemcsak a biztosítás megkötésénél ; 
hanem a károk megállapítása és kiűzetésénél 
js sok kellemetlenség van a biztosított félnek. 
Az utazó ügynök által tulmagasra ^értékelt j 
épület után a fél fizeti a kétszeres, vagy több
szörös dijat, de sok esetben még a valódi 
értékét sem fizeti ki a biztositó társulat. A 
jégverés alkalmával történt becslésre szintén | 
sok a panasz, de a nép fél egy gazdag inté
zettel perbe bocsátkozni, inkább elfogadja vagy I 
Istenre bízza termését, de magát a biztosító 1 
intézet emberei önkényes eljárásának alá ' 
nem veti. j

A gazdálkodó közönségre évekre kiható j 
vesztességgel jár, ha biztositatlan terményét ; 
elveri a jég, na épületeit, elhamvasztja a tűz j 
nemcsak hogy anyagilag tönkre megy, de fi
zetésbeli kötelezettségének sem képes m#gfe- j 
lelni. Nvilvános ebből, hogy minden embernek 
maga iránt való kötelessége javait tűz és jég 
ellen biztosítani, de az államnak is kötelessége j 
módot nyújtani hogy a biztosítás általánosukon 
es tisztesseges alapon nyugodjék.

Látjuk, bogy a biztositó intézetek tö- : 
mérdek vagyont szereztek össze, milliói pa
lotái vannak. Az állam minden alkalmat meg 
szoko tt ragadni, melyből hasznot remei, de a 
biztosítástól idegenkedik, holott ezt nem ma
gáért az államért, de a nemzetet nagy-részben ; 
slkotó gazdálkodókért is kellene kezébe 
vennie.

Nem bocsátkozhatom annak körülírásába 
hogy a biztosítási ügynek a biztosi' ó társula
toktól való átvétele miként törtenbetuék, van 
erre elég mód, asak akarja az állam. Azt az
onban egész határozottsággal mondhatom, 
hogy a biztosításból haszna volna az állam
nak és a nép mely ma az ügynökök Özeiméi
től a társulatok pereitől, károk felbecslésénél 
tanúsított méltánytalan eljárásától fél, az ál
lammal szemben a legnagyobb készséggel 
biztosítana

Már az magában szép eredmény volna, 
ha a kötelező biztosítás kimondatnék, vagy u 
nép biztosítás hasznos eszmejenek megnyeret- 
nék, de kiváló hasznos volna, bogy a társula
tok által indított számtalan es költséges per
nek eleje vétetnék. Ha a nép biztosítana, a

órától most 5 óráig, s tudom, hogy a hiva
talos óra 5 ig tart, tehát tessék a tárgyalást 
abban hagyni.

Én nem fogok ezután félni az esküdt
széki tárgyalástól.

Hallottam, hogy volt egy párbaj is a 1 
városban, de mert" nem nyilvános helyen 
kezdődött, nem nyilvános helyen végződött, ! 
ne szóljunk róla. *

A sátán,
Ott ült mindenki hátán;
Mindig kisór, mindig kisért 
Bajt csinál sokszor semmiért.
Egy bölcs előtt még is hajtott térdet 
S tőle aztán ilyet kérdet:
.Mennyiért adod az élted, 
Boldogságod, üdvösséged ?‘
A bölcs igy szól: Istené éltem ! 
Boldogságot sosem reméltem,
Nem is láttam, nem is találtam 
Ebben a rideg világban !
És kéred most az üdvösségem ! ? 
üdvösségemet nem adom !
Hisz az — igazi értékem !

JS

mostani magas dijaknál sokkal kedvezőbb di
jak mellett, akkor nem volna kitéve a károk 
által meg nem látogatott közönség a károsul
tak részére való eiuberbaráti adakozás köte
lezettségének. De rendes viszonyok között, 
nem fordulhatna elő az sem, hogy lelkiisme
retlen emberek, maguk gyújtsák fel épületei
ket és ezzel esetleg tömérdek kárt okozzanak 
embertársaiknak is.

Kétségtelen, h ogv a biztosítási ügyet | 
rendezni kell, mert megköveteli azt a biztot- 
tak érdeke egyaránt, de rendezni kell, hogy 
annyi visszaélés, perelésnek eleje vetessék, ren
dezni kell, hogy a biztosítás általánosukon 
bogy a csapástól látogatott nép kára a bizto
sitó intézmény által megtéríttessék. Mindezt 
pedig úgy érjük el iegbiztosabban, ha a bizto
sítási ügyet az állam veszi kezébe.

E gy gazda.

Színház,
P éntek: Horváth Kálmán jutalomjátéka. 

Bálkirálynö. Tartalma ugyanaz, mint a Hamu
pipőkéé. Horváth a herceg szerepét játszotta 
elegánsan, ügyesen. A közönség gyakran tün
tetett a jutalmazott mellett. Angéla—Lónyai 
énekéről még mindig nem nyilatkozhatunk 
elragadtatással, de a játéka ezúttal tetszett s 
ügyesen is táncolt. Ligeti úgy dadogott, ahogy 
csak birt, a dadogó kupióját — mit kenguru 
ngrásokkal vezetett be — megtapsolták. Szé
pen illeszkedtek a keretbe Zsigmondi, Feher 
Olga, Talljánnó és Torma Zsiga. Egész jó 
operett-előadás volt. Csak ne kellene énekelni 
az operettben ! vagy pedig minden énekes 
mögött egy Mefisztó állana, aki, mint Fauszt 
érdekében, felfogja a sebosztó csapásokat, 
elsikkasztana minden fals hangot, mielőtt meg- 
csenditenék, mielőtt kivágnák stb. Nem kíván
juk mi a madarak, vagy sellök énekét, nem 
keresünk mi itt exact énekeseket de valamit 
mégis csak kérünk . . . ós nagyon ritkán 
kapunk.

Szombat már kedvezőbb jelekkel köze
ledett.

Zilahi jutalomjátókául az ,Ördög'-öt vá
lasztotta, ezt a külföldet in dicsőséggel bejárt 
darabot . . .  és elóg^szerencsós estéje volt. 
Már játszotta itt az Ördögöt és mégis óriási 
embertömeget mozdított meg, mert még az 
orchestrát is lefoglalták, aminek az az előnye, 
hogy felvonások közt nem kaptunk valami 
csinadratta muzsikát, ami úgy a zenei, mint 
a prózai fülnek nem valami nagy megnyugtatás.

De szóljunk egy' pár szót Zilahiról is. 
Zilahi minden ereje az ö egyéniségében van 
és ez nem kicsinyelni való erő, amint ezt 
nagyszerűen bizonyítja az a merész vonalú 
karrier, melylyel ő helyet foglalt sok ember 
szivében, a Nemzeti színháztól kezdve — hoz
zánk — a szónatóri színházig. Zilahinál nincs 
jobb naturburs Magyarországon — legfeljebb 
tán Tarnay |Frigyes — ós amellett kedves 
bonvivánf, aki (pld) az Ördög szellemeskedé- 
seiból sohasem csinált banálitásokat — csak 
mindig mulattatott s a szerző nevében szóra
koztatott. Egy hibája van: a szereptanulásban 
nem erőlteti meg magát — de az nála nem 
is nagy baj, mert igazi színjátszó létére a kó- 
sőnjött gondolatokkal is teljes hatással illesz
kedik be a keretbe, hogy úgy mondjam: 
utólóri önmagát.

De egy nem tetszik nekem, ha már az 
előadás jubiláns előadás volt, mért nem jutott 
ez kifejezésre ? vagy pedig az ezt kifejezésre 
juttatni jogosult közönség mórt nem jubilált? 
Most az egyszer együtt voltam Nyíregyháza 
közönségével: a 25 év nem elég a jubilálásra. . .  
nem mintha nekünk abból csak hetek jutottak 
volna! nem!

Az Ördög előadásában kitűnők voltak 
Csáder Irén, Ternyei, Báthori, Hahnel is.

Vasárnap Varázskeringő, hétfőn Nebánts- 
virág, kedden Madarász ment az ország leg- 
bájosabb színésznőjével, Petráss Sárival, aki

!

az 1906-ban tartott szépségverseny 23 győz
tese között a legtöbbet, 3480 szavazatot ka
pott. Ez egy érdem. A második érdeme, hogy 
igazi primadonna és amellett színésznő is, aki 
törődik azzal is, hogy' mit éneke! s a szín
művészet, mint egyik (soló) művészet célja 
folyton előtte van.

A Varázskeringőben is már annyi tapsot 
kapott, hogy azt kellett hinni egy pillanatra, 
hogy az a vendégmüvésznönek szólt, pedig 
később kiderült, hogy a Helén hercegnő szere
péből is lehet szépet alakítani, de művészi 
játék is kell hozzá. Különösen tetszett a 3-ik 
felvonásbeli románca, mely után valósággal 
rászakadt a taps.

A Nebántsvirágban is bájos volt ós el
ragadó ; a kedvéért kitettek volna a többiek 
is, jól is ment a darab, már t. i. ahogy nálunk 
menni szokott ós egész szép volt az elódás, 
nem kellett szégyellenünk magunkat a pesti 
primadonna előtt, de Ligeti túl ment a hatá
ron (nem Nyíregyháza határán, hanem) a béke- 
tűrés, a jókedv s ízlés határain — még mi 
csak eltűrtük volna a jó kedvét, — de már 
ahhoz igazán semmi jussa sincs, hogy lefog
lalja magának az egész közönséget seprünyeles 
tréfáival. Valósággal háttérbe szorította az 
előadó játékosokat, amit jónak találni épp 
ugyr ízlés dolga, mint megtenni merészség. 
Pedig Ligeti lehetne jó komikus is. — A többiek 
jól játszottak.

A Madarászban Petrás a Postás Milkát 
játszotta, de már akkor egy meghódított cso
portnak. Virágosét is kapott a folytonosan 
felhangzó taps mellett. Jó előadás volt. Gyö
nyörűen táncoltak Perceiéit is, de mikor egy 
fővárosi művésznő játszik, aki nem kap csok
rot, mert a kisváros . . . szerény', akkor elő
lép a leányegy'esületi szolga, behoz két hatal
mas virágcsoportot a színpadra, akkor mikor 
már a közönség rajongása a legnagyobb Pet
rás Sári iránt, akkor mikor mái minden te
nyér piros a tapsolástól, akkor mikor minden 
szem csak ránéz s a két hatalmas csokor arra 
kényszerit, hogy lássuk a külümbsóget a tán
cosnők ós egy fővárosi művésznő között. Meg
nyugtatásul csak annyit, hogy a csokrot a 
táncosnők kapták akiktől mi ezt nem irigyeljük.

Szerdán Zsigmondy Anna jutalomjátékán 
a 'L i l i*-be alig volt közönség. Zúgott min
denki, hogy ez botrány'. A kedvenc prima
donna iránt irdatlan nagy udvariatlanság. Ki 
tehet róla ? Pedig Zsigmondi még igy is ki
tett magáért. Játszott olyan jól ós olyan kedv
vel, hogy csodálkoztunk a hangulatán az ének
számai mind sikerültek s a kis közönség szűnni 
nem akaró tapssal honorálta folyton-folyvást 
a művésznőt. Ternyei pompásan alakított, va
lamint Krasznay is, jó volt Gerö, Tallján is 
De Ligeti ur megint tulságba vitte, bár sokan 
igen jól mulattak rajta.

Csütörtökön Vasgyáron. A pótszezon első 
előadása. Címszerepben Ternyeivcl, aki újra 
bizonyítékát adta, hogy értékes színész. Já
tékának biztonsága, gondossága hatalmas szí
nészi intellectualitása — melyek felüleroelik 
a vidéki• nívón — újra dicsőséget hoztak 
neki. Krastnay Ernő a híres Blogny herceg 
szerepében, Csáder Irénnel (Clair). Bérczivel 
a szezon együk legsikerültebb drámai előadá
sát nyújtották. Kisebb szerepben tetszett még 
Talljánné, Fekete E te l; ós Ligeti is erőt vett 
magán . . . nem igyekezett vígjátéki hangu
latot csinálni s ez nála eredmény".

„Keleti pályaudvar"
TELEFON

6 4 —57. nagyszálloda TELEFON
6 4 - 5 7 .

Budapest, VII. 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 és távirda 
a házban, minden oldalról villanyos közlekedés.

Tulajdonol Hemeli Samu.
r

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.

’n S T E R N  S Á N D O R  ££££>üzlete
■utca 2. m m



4 1908. junius 20.,S  Z A B 0 L C

S z é p i t ő - k u r  át
végezhet m indenki odahaza, ha egy 

Dr. JUTASSY féle készletet beszerez. Ilyenek:
Rííránnló líP«5 7 lpt a normális' <!P' tiszta arcbfir i s o r a p o i o  K e s z i e i  szép8égének ápolására és meg
őrzésére; száraz, sömörds, durva, hámló, feszülő, 

viszkető hervadó bőrre; ráncok és libabőr ellen.
Börgyogyito-készlet
merlis', eres, vörös arc, vörös orr, vörös kéz, fagyási 

foltok és izzadás ellen.
D öi-fio  v í i tn  k p C 7 lp t  elsárgult, lebarnult, napsü- 
B O rlIS - II IU  arcok fehérítésére, szeplő

és májfolt ellen.

Börhámlasztó ké sz le tie?csel°t1‘°,k; ‘? L .pór!T ̂ ... .  ̂ % ^  v-v.^x.'v sok, pfittrin <tsn  ̂o n i o r o -
zsapattanás irosacen), borkeniényedes, borvirág, him- 

löhely és sebhely ellen.
Hajgyó gyitó készlet
E készletek föl vannak szerelve a megfelelő szappan
nal. a szükséges kozmetikai eszközzel és szerekkel, 
melyeknek biztos hatását 1892 óta ezer és ezer ar
con tapasztaltuk s a  melyeknek ártalm atlanságáról az 
intézet főorvosa J u ta s s y  Jó zse f dr. kozm etikus 
bőrgyógyász, egészségtanár kezeskedik, kinek recep t
je i szerint a szerek készülnek. A kimerítő használati 
utasítás alapján mindenki sikerrel kezelheti önmagát 
azon szépséghibája ellen, melynek megfelelő készletet 
beszerez. Jutassy dr. „S zépségápo lás"  cimii könyve 

minden készlethez mellékelve van.
SW M inden egyes k ész le t á ra  5 korona.

Készíti és elárusítja személyesen vagy posta utján a
: :  K o z m e t i k a i  G y ó g y i n t é z e t ::

elárusító  osztálya
B udapest. IV ., K ossu th  L a jo s-u tca  4. I. em.
Kapható vagy m egrendelhető az intézeten kívül min-

Iden gyógyszertárban. — fő ra k tá r ; T örök Jó z se f  
g y ó g y sze rtá ra  B u d a p e s t ,  V I. k e rü le t, 

K irá ly -u tca  12. szám .

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 dórától kapható h á ro m  a d a g  
é té i  : egy előétel, egy 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 
te k e p á ly á t  rendeztem be s ugyanott ven
déglő is van.

Iparosok mulatságára a nyári táncterem 
mindenkor d íjta lan u l áll rendelkezésre.

Olcsó, szép és tiszta szobák még kap
hatók.

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

A n. é. közönség szives látogatását kéri 
tisztelettel:

L endvai K álm án .

• m t u M H i M m

I  S ÍRKÖVEK

Felvétel a nyíregyházi ág. h. ev. fogimn.
I— ll-ik osztályába az 1908 9-ik tanévre.

A főgimnázium 1—Il-ik osztályába jú 
nius hó 30-án és július 1, 2-ik napjain a fő
gimnázium dísztermében naponkint d. e. 8 — 12-ig 
vétetnek fel a tanulók.

Az első osztályba lépő tanuló köteles 
az elemi iskola negyedik osztályának jó si
kerrel való elvégzését igazoló bizonyítványt, 
születési bizonyítványt (keresztlevél) és liiui- 
lőoltási igazolványt bemutatni.

A felvétel sora ez: Eiső napon 8 —12 
óráig a nyíregyházi a. h evangélikusok, a 
másik két napon a helybeli más iiitfelekeze- 
tüek, továbbá a Szabolcsvármegyebeliek, vidé
kiek, távolabb esők vétetnek fel.

A felvétel mindennap a jelentkezés 
sorrendje szerint történik. A beiratas délután 
szünetel.

A felvétel alkalmával minden tanuló 
köteles az összes iskolai fizetések első felét 
és pedig tandíjban 30 koronát, felvételi egyéb 
címeken 13 koronát, összesen tehát 43 koro
nát befizetni a reformátusok és izraeliták 
ezen kívül meg a vallástanitásért egész évre 
6 — 6 koronát fizetnek. Fizetéshalasztásnak 
hely* nincsen.

A felvett tanuló okmánya; az intézetnél 
maradnak.

Az első osztályba lépő tanulókkal szem- j 
ben joga van a tanártestületnek meggyőző
dést szerezni arról, vájjon a felveendő </ver- 
mekek magyarul helyesen, folyékonyan ol- I 
viisni, Írni tudnak-e s a mennviségtau ele
meiben (négy alapművelet) kellő jártassággal j 
bírnak ?

A magántanulók kivétel nélkül csak a ! 
felvételi vizsgának sikeres kiállása után s alap
ján vehetők fel.

Az I—Il-ik osztályba ielvett tanulók a 
jövő 1908/-9ik tanév elején és pedig szep
tember hó 3-ig bezárólag az osztályfőnöknél 
személyesen jelentkezni kötelesek (a felvétel 
alkalmával kapott igazolvánnyal), akik ezt 
elmulasztják a belépésre való jogosultságukat 
s befizetett dijaikat elvesztik.

A többi osztályokba való felvétel szep
tember hó első három napján történik.

Nyíregyháza, 1908. évi junius hóban.
Kiadta

Leffter Sámuel
főgimnáziumi igazgató.

Szemle. Nagy Gábor csendőr ezredes 
városunkba érkezett és e héten megvizsgálta 
az itteni szárnyat.

Közgyűlés- A Nyirvizszabályozótársulát
e hó 24-eti d. e. 10 órakor hivatalos helyi
ségében

:
mindenféle alakban és nagyságban

leg o lcsó b b  árak
mellett kaphatók:

F Ő M  ZS1GI0ND FIÚNÁL SS  Nyíregyházán.
j|jt V á rm e g ye h á z-u tcza  5-ödik szá m .

H Í R E K .

Képviseleti közgyűlés. Tegnap délután 
városunk képviselő testületé közgyűlést tar
tott, amely az esteli órákba belenyúlt, úgy 
hogy lefolyásáról csak röviden referálhatunk. 
A Siklósi István ismeretes ügyében keit aiis- 
páni határozatot egyszerűen tudomásul vet
ték és kimondották, hogy a polgármester a 
jogerőre emelkedés után azonnal tegye meg 
a választás kitűzése iránt szükséges intéz
kedéseket. A dolog azonban ezzei nincs be
fejezve. mert Siklósival szemben a felelős
séget elejteni nem lehet. Erre a dologra 
legközelebb visszafogunk térni. Az ajtó és 
ablak bútorgyár rt. telke ügyében 30 nap 
múlva határoznak. A tűzoltó laktanya vételét 
kimondották, de a tűzoltó adóról 'szóló sza
bályrendelet tárgyalását máskorra halasztot
ták. A kisvasút huj—balsai vonalára 20 ezer, 
az órmihályfalva vasútra pedig 30 ezer ko
ronát szavaztak meg. A posta és az orosi 
utcából a Bujtosra vezető köz csatornázását 
elhatározták. Ezen kivül kisebb fontosságú 
ügyeket láttak el.

Űrnapja. Tegnapelőtt szokásos ünnepé
lyességek között tartotta meg városunk kö
zönsége az űrnapját. A rém. kath. templomban 
hivatalos istentisztelet volt, melyen a tiszt
viselők testületileg vettek részt. Egész nap 
rekkenő meleg volt, de az űrnapján gyakori 
jégverés ezúttal elmaradt.

rendkívüli közgyűlést tar:.
Gyűlés. A szabolcsmegyei gazdasági 

egyesület e hó 24-én foglalkozik a jubileumi 
előkészületekkel, a sóstótelepen rendezendő 
permetező versenynyal es más kisebb fon
tosságú dologgal.

Jutalmazás. Jármy Gyula kemecsei uradal
mában 40 eve szolgál Nagy Fereccz, akit most 
a földmiveiésügyi miniszter 100 koronával és 
elismerő oklevéllel tüntetett ki.

Halálozás. Általános részvétet keltett
megyénkben Angyalossv P kis várd a i fő
szolgabírónak az elhalálozása. Évek óta szív
baja volt, mely ellen hiába keresett orvos
lást. Az utóbbi időben ágyban fekvő beteggé 
iett, minek következtében elvesztették a sok 
tapasztalattal birú embert a hivatalos és a 
társadalmi körök egyaránt. Kisvárdán min
den téren irányitó szerepet vitt, amit termé
szetesnek találnak mindazok, akik az ö nem 
mindennapi egyéniséget ismerték. Temetése 
csütörtökön délután ment végbe. A törvény- 
hatóság küldöttséggel képviseltette magát, 
melyet az alispán vezetett. Nyíregyháza vá
ros tisztviselői közül ott volt Kertész Berta
lan főkapitány, Jáoószky Endre gazdasági és 
Oltványi Ödön adóügyi tanácsos. A gyász
oséiról a család a következő jelentést adta ki: 
Uzv. Angv.Jossy Paine született Hrabovszky 
Corneiie mint neje, özv. Miioiay Gáborné 
szül. Angyalossv Borbála mint nővére — az 
összes rokonság nevében — fájó szívvel 
tudatják a forrón szeretett férj, a iegjobb 
fivér Angyalossv Pái folyó évi junius hó
16-án hossza* szenvedés után élete 54-ik 
évében történt elhunytét. A megboldogult
porai f. hó 18-án d. u. tói 5 órakor fognak
a rom. kath. szertartás szerint a kisvárdai 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az en
gesztelő sz. mise áldozata folyó hó 19-én 
reggel 9 órakor fog az Egei; Urának bemu
tattatok Kisvárda. 1908. junius hó lö. Áldás 
és béke lebegjen hamvai fe le tt!

34 C. Még messze van kánikula, de 
azért iépten nyomon emlegetjük. A hőmérő 
higanya a nagy melegtől felette jár a 30 
C foknak és a meteorológiai intézet véle
ménye szerint nincs is kilátás a sülyedósére. 
Fokozza a szokatlan forróság által okozott 
kellemetlenségeket, hogy eső nincs, ami rossz 
termést fog maga után vonni.

Vizsga hangverseny. Szépszámú és elő
kelő közönség jelenlétében foiyt le e hó 
18-án d. a. a főgimnázium torna termában 
Virányi Rózsi zongoratanárnő zeneiskola nö
vendékeinek évzáró vizsga hangversenye. 
Nem mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy 
ma láttuk először Nyíregyházán, mily kitűnő 
eredményt tud az igazi paedagogus elérni. 
A növendékek korekt játékuk álfái kitűntek 
és szép haladásokról tettek tanúságot. Elő
ször lett bemutatva 4 leányka által előadott 
nyoiczkezes Serenade ('Edvón Schuiz) oly 
precizitással adták elő darabjaikat, hogy 
őszinte elismerést érdemeinek Siklóssy Ta
más és Lichtmann írónké szép előadással 
Schlittenfanet Galopp (Fr. Bchr) játszottak, 
Stoiier Ilonka, Hegedűs Margit, Lenhoni 
Blanka, Schvarczer Irénke hangjegy nélkül 
szép sikerrel játszották, méltó emiitést érde
mei a többi 14 kezdő növendék, kik csupán 
10 hónap óta tanulnak s daczára ennek igen 
szépen adták elő darabjaikat. Végül Lorencz 
Gitta és Halász Eszti Török indulót (Mozart) 
jó ízléssel sikeresen játszottak. A hangver
seny végeztével a növendékek megbízásából 
Stoller Ilonka szép csokrot nyújtott át és 
köszönetét mondott Virányi Rózsi tanárnő
nek. Ezen szép eredmények után reméljük, 
hogy Virányi Rózsi növendékeinek száma 
tetemesen megszaporodik, annál is inkább 
mert a zeneiskola kibővítése és szükség ese
tén uj jeles tanárnők alkalmazása folyamat
ban van.

.LAWALITOLAJ’
Törv. védve. Törv. védve.

szagtalanító felkenés minden fertőző helyre,
u. in. klozettek, pissoirok, és csatornák részére.

Kiválóan fontos iskolák, hivatalos helyiségek, kórházak, kévé- 
házak, nyilvános-, magánklozettek és pissoirok részére.
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Vasúti állomásunk ügye. A kisvasút 
feltámadása cim alatt megjelent cik- 
kíinkro vonatkozólag arról órtesitenek 
bennünket, liogy a debreceni keroske- 
tlelmi kamara megkereste a várost, hogy 
;l menetrend és az állanivasut üzemének 
hiányait mutassa ki, mivel a ministerhez 
feliratot szándékszik intézni a bajok or
voslása iránt. Ettől függetlenül utasította 
a vasút igazgatósága a debreceni üzlet- 
vezetőséget, hogy igyokezzók a Sza- 
bolcsmegyében hangoztatott panaszok 
megszüntetésére. Városunk polgármes
tere és a vármegyei közigazgatási bi
zottság ismét felírt a ministerhez a nyír
egyházi vasúti állomásnak sürgősen való 
felépítése végett.

Az uj állomás tervét a ministeri- 
utubán elfogadták, az az államvasuti épít
kezések programmjának első csoportjába 
osztották be. Ebből azonban nem az kö
vetkezik, hogy állomásunk hamarosan fel
épül, mivel a kormány képtelen a 
sok oldalról megnyilatkozó kívánság tel
jesítésért'. Azt elégíti tehát ki első sor
ban, aki leghangosabban kér és a leg
nagyobb protektorokat tutija mozgósítani. 
Hisszük azonban, hogy tevékeny főis
pánunk es ügybuzgó polgármesterünk 
nem hagyják jogos érdekeinket háttérbe 
szorítani, akiket láradozásukban kell, 
hogy városunk és megyénk lakossága, 
úgy társadalmi téren, mint kereskedelmi 
és ipari szövetkezetek révén támogas
sák. Mert nem elég az államvasutak ál 
lomásának közveszélyességét érezni, a 
vonatokra várva áziii-fázni, hanem a 
viszonyokra nyomatékosan rá kell te
relni a (elsőség figyelmét és bebizonyí
tani, hogy Nyíregyházával szemben már 
eddig is érthetetlen mellőzések történlek.

Tornaünnepély. A főgimnáziumunk zár- 
ünnepélyét folyó hó 25-ikén d. u. tartja, 
mely után a fiatalság tornaiinnepélyt ős en
nek keretébon házi versenyt rendez. — Ha 
hozzátesszük, hogv a tornatanár Bedo István 
a vezetőjük, akinek szaktudását már eddigre 
is megismerhettük, akkor biztosra keit ven
nünk az erkölcsi sikert, melynek babérjai a 
mestert illetik. A záróiinnopély fi órakor, a 
tornaünnepély lét 5 órakor kezdődik.

A nyíregyházi Kereskedő ifjak Egylete
július 5-én nagv nyári táncmulatságot rendez 
a Sóstón. A siker érdekében serényen foly
nak az előkészületek.

Porba esett pecsenye. Alexi Mihály pe- 
csenyosütő is megemlegeti a szomszédolást.
A piaczon 1 'czipecsenyét sütött s amidőn 
látta, hogy a parazs magába is szép csende
sen süti ingerlő pirosra a zsírba rakott da- 
rabhusokat elment a szomszédba egy kis 
tereferóre. Egy negyedóra múlva visszatért 
a sátrába, ahonnan akkorára ismeretlen tet
tesek ellopták a kisült pecsenye darabokat, 
sőt n zsírból is kiszedték a félig sült búst.

Mulatság. Nagykállai tudósítónk Írja, 
hogy az e hó 21-én a tüzoltóegyesillet által ' 
rendezendő nyári mulatság iránt nagy az ér- I 
deklödós, melyen megyénk minden tiizoltó- 
egyesület képviselteti magát.

Czigányok garázdálkodása. Viss község
ben cigányok jelentek meg, akik nem elé
gedtek meg baromfiak lopásával, hanem 
magukkal vitték Lassú.János kisgazda György 
nevű 5 éves fiát is.

A földmivelésügyi miniszter hozzávető
leg összeállította a házinyul tenyésztők szá
mát s o szorint Magyarországon körülbelül 
.>000, Szabolcsmegyóben pedig 15—20 hiva
tásos tenyésztő van.

Reform a hadseregben. A katonaságnál 
és a polgárságnál egyaránt sok beszéd esik 
mostanában a szolgálati szabályzat 87. §-ának 
eltörléséről. Ez jogot adott a legénységnek, 
hogy panaszát a dandárparancsnok előtt el
mondhassa a tavaszi szemléken. Az uj ren
delkezés szerint minden panaszt beterjesz
tenek ezután kívánatra a dandárparancsnok
hoz, amiből természetszerűleg folyik, hogy 
nem évente nyílik alkatom azok ehnondá- 
sár, hanem esetenkint.

A leányegylet mulatsága. A teadólutánok 
idejét felváltotta a nyárimulatságok saisonja 
is mi sem természetesebb, hogy a soha ki 
nem fáradó leány egyesület ezekből is részt 
kórt, mégpedig oroszlán részt. Van valami 
ebben az egyesületben, melyet mások nél
külözni kénytelenek. Tagjai mindig fiatalok 
maradnak, mert ha a tagok egyrósze oltár 
elé lépve ott hagyja az egyesületet, más 
csoport leány lép be helyettük, hogy foly
tassák elődeik munkáját. Arról pedig beszélni 
is szükségtelen, hogy mulatságok rendezé
séhez csak is a fiatalság ért, mert ő nem 
hallomásból cselekszik, hanem érzi, hogy 
mivel lehet hatni a hasonló korban lévő 
„férfiakéra. Ezek elgondolása után már szük
ségtelen refirádát Írni. Belátja mindenki, hogy 
a leányegylet f. hó 14-iki mulatság jól sike
rűit, mert jól kellett sikerülnie. A teniszpá
lyán nagy közönség gyűlt össze, hogy sorba 
járja a sátrakat, élvezze a hamisitalan jó 
kedvet, megnézze a Percei nővérek táncát, 
a mozi ingyenes előadását.Ezek azonban csak 
az előlegos mulattatásra szolgáltak. Kilenc 
óra tájon kezdetét vette a tánc, mely tartott 
csaknem viradtig. A mulatság azonban nem 
csak erkölcsileg volt fényes, hanem anya
giakban is szép eredményt ért el. A loány- 
egyesülelnok pedig ajánljak a mulatság mi
előbbi megismétlés é t.

A debreceni kereskedelmi és iparkamara
f. hó 25-én közgyűlést tart. Tárgysorozatán 
a következő szaholcsmogyei tárgyak szere
pelnek, Eulobbezés a kisvárdai járás kerületi 
beosztása ellen, Nyirmuda helypónze, a ber- 
eaíi kompvám megújítása, husárszabályozás 
Vissen, Kemecsén és Nyirbogdányban.

Veszedelmes tűz. Szerdán éjjel ve
szedelmes tűz keletkezett a honvéd lak
tanyába, amely elhamvasztotta az 5-ik 
század istállójának a tetejét. A padlá
son összehalmazott szalmának lángra- 
lobbanását egy éjjeli őr vette  ̂ észre, 
aki azonnal tellármázta az egész ka
szárnyát. Első sorban a 100 darabon 
felül levő lóállományt bocsátották ki az 
utcára s azután egy rozzant fecskendő
vel megkezdték az oltást. A rendelke
zésre álló bő v í z  és felesleges emberi 
erő féken tartotta a tüzet, ugyannyira, 
hogy a lángok nem csapkodhattak sza
badon. Ebből pedig az következett, hogy 
a toronyőr a veszedelmet észre nem 
vehette. Kürölhelöl egy órán keresztül 
oltottak már a katonák, amikor a to
ronyőr jelt adott a kivonulásra. A tűz
oltók is G órán keresztül dolgoztak mig 
eloltották a tüzet. — Ennél az esetnél 
is bebizonyosodott, hogy az éjjeli tele
fonszolgálat behozatala közszüks g, mert 
a legutóbbi tűznél is fölényi lett volna 
a károsodás, ha a tűzoltókat idejében 

; értesíthetik.

A Korona vendéglő züllése. Nyíregyháza
város nagyanyagi áldozatot hozott, hogy egy 
magához illő díszes vendéglőt építhessen s 
ez a szándéka sikerült is. Végtelenül cso
dálkozunk azonban, hogy annak az épület
nek a kihasználását habár jelenleg eléggé 
jövedelmez is — már csak a jövő érdeké
ben sem tartja figyelemmel. De nem csak a 
tulajdonos városnak kell hogy legyen szava 
a miserabilis állapotokhoz, hanem a közha
tóságoknak is. A pazonyi-utcai bejárat mel
letti illemhely pl. állandóantürhetetlonül pisz
kos állapotban van. E mellett egy meg 
nem engedhető módon épített sertés ól van, 
amely nem csak bűzt terjeszt a szomszédos 
étterembe, hanem az épület falainak is árt 
és megfertőzi a környék levegőjét. A kávé- 
ház és sörcsarnok melletti illemhelyek ha
sonlatos képen tisztátlanok és baktérium ter
jesztő telepek. A konyha %s istálló közötti 
keskeny helyen a földre szónanemü van 
van rakva és ugyanaz látszik a konyha pad
lásáról is. Ez már nem csak a közegészség
ügyet veszélyezteti, hanem az egész épületre 
végzetessé válhat. Felhívjuk ezekre az álla
potokra az orvosfőnök, rendőrkapitány és 
tűzoltóparancsnok figyelmét, nehogy egy 
könnyen bekövetkezhető katasztrófa után 
kezdődjék csak meg a hivatalos eljárás. — 
Amidőn a Korona épületének külső állapo
tával foglalkozunk, nem mulaszthatjuk el, 
hogy a vendéglő erkölcsi hanyatlására is rá 
ne matassunk, melyre szintén,felhívjuk rend
őrségünk figyelmét. Az étterem, sörcsarnok 
és kávóház hivatásának többé meg nem fe
lel, amit igazol azon körülmény, hogy a 
Korona volt vendégeinek egy része köröket 
volt kénytelen alapítani, a másik rósz pedig, 
amely utalva van az étteremre, kényszerítve 
lelt más otthonok keresésére. Az éttermet a 
rossz kezelés teljesen tönkretette. A sörcsar
nok és kávéház pedig veszedelmes kártya 
barlangokká változtatott át. Ezen két díszes 
hely, mind privilegizált kártyázó nappali ver
senytársa lett az úgynevezett éjjeli lebuj 
kávéházaknak, mert amig az utóbbi helyen 
csak az éj lepio alatt végezhetnek kifosztá
sokat, addig azt a Koronában nappal is foly
tatják. Csodálkozunk rajta, hogy ez az éber- 
rendórsógiink figyelmét eddig elkerülte, ho
lott napi renden vannak a kártya utján való 
nyílt kifosztások. Tegnapi napon pl. ugyan 
ilyen elszomorító körülmény játszódott le, 
amidőn családapák egymást fosztották ki s 
végeredményben az egyik fél f .[jelentése 
rendőrségi beavatkozást vont maga után. — 
Kiváncsiak vagyunk ezen feljelentés f e j le 
ményeire. De különösen kiváncsiak vagyunk 
pedig arra, fiogy az ilyen kártyabarlangot 
fentartó vendéglős ellen miként lesz a hiva
talos eljárás lefolytatva, aki már régen meg
érdemelte, hogy élvezett jogaitól megfosz- 
tassók. Városunkban az utóbbi időben lábra 
kapott hasonló állapotok legkevésbé sem 
válnak közerkölcseink dicsőségére, amelyre 
még vissza lógunk térni, de reméljük, hogy 
az eddig is elmondottak nem a bíróság hanem 
a rendőrség iiggkörébe tartóénak. {?!)

Hirtelen halál. Misek András napszámos 
tegnapelőtt össze esett az utczán és napszu- 
rás következtében meghalt.

JÓ tudni. A közös hadügyminiszter meg
engedte, hogy a kisgazdák fiait az aratásra 
szabadságolják. Jelentkezni a községi elöl
járóságnál kell és pedig minél előbb.

Leütött ember. Bucskó János balkányi 
kisgazdát még eddig ismeretlen emberek az 
utczán leütötték. Bucskó állapota válságos.

Tűz. Martonfalván Jankovits Jenő ura
dalmában a villám leütött és a keletkezett 
tűz cselódházakat hamvasztott el.

Nagy verekedés volt Űrnapján Ujfehér- 
tón, melyben 34 legény szenvedett kisebb- 
nagyobb sérülést.

Siroliit
-Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o o h e “  e r e d e t i  e . io m a g o lá a t .
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A magyar országos tűzoltó szövetség ez |
évi kongresszusát a közeli Szalmáról) tartja | 
meg, aug. 1-só napjaiban, melyre átrán- 
dulni készül a nyíregyházi tűzoltó egyesület 
egész tisztikara.

Felszólamlás- kaBiárnyai tűz alkalmával 
tapasztaltam hogy sok köz és wagánkut nincs 
vederrel ellátva felhívom erre a titzrendészeti 
hatóságok figyelmét —r.

,AZ Ördög fia“ a cime azon sensatios 
képsorozatnak melyet az , Apolló* villanyszin- 
ház e heti műsorában be fog mutatni 3 kép 
rövid megjeleuése óta az egész világon álta
lános feltűnést keltett s a nagyobb ruozgószin- 
hazakban, óriási érdeklődés mellett 100 előa
dást is elért. Ezen kép, mely 400 mt. hosszú 
rendkívül látványos egyes jelenetei, melyek a 
pokolban látszanak Dante fantáziáját tarják 
elénk megkapó képekben. E tilmeut nagy költ
ség aran szerezted jbe vállalkozók s méltá
nyolva igyekezetüket, szívesen ajánljuk olvasó 
közönségünknek a fölötte érdekesnek ígérkező 
előadások meglátogatását. A változatos műsor
ból kiváltanak meg a következő képek : Sze
relmi termométer. Nagyon mulatságos je eue- 
tek. A  két tolvaj. Érdekes képek a tolvajvi
lágból. A nehéz probléma. Kacagtató bohózat 
A  nápolyi boszuja. Nagyhatású népdrama Egy 
aglegeny kalandjai. Rendkívül mulatságos tör
ténet. A szegény disznó! Humoros képsorozat 
A  patikus ur tévedett! Nevettető jelenetek 
Vasárnap délután csupa kacagtató képekből 
összeállítot t inüsoiu fel hely áru gyermek es de- 
ákelőadasok. Hétfőn este nagy sport előadás. 
Színre kerül: VADDISZNÓVADÁSZAT! Kival 
lóan sikerült természetes felvételek egy udvari 
vadászatról. Nagyon tanulságos! 25ü mt. húsz
astul Ezen kívül színre keiül a heti műsor 
sziue-juva. Előadások tartatnak 2U, 21 és 22-én 
•ste fél 9 és fél 10 órakor vagyis szom
bat, vasárnap es héttőn es vasárnap dél
után 4-7-ig.

Nincs kivándorló. A Pannónia novil hajó 
jun. 7-én elindult Fiúméból Amerikába, 
százhetvenöt teluött III. o. utassal. Ez nagy 
dolog amikor máskor ezren is felül volt a 
jelentkező. Az emberanyagon kívül vitt 9000 
mázsa babot. Majd jó lesz a kint rekedt 
magyaroknak, akiknek már tudvalevőleg ki
jut a nélkülözésből.

Apa állatok beszerzése. A miniszter elvi
határozatot hozott, mely szerint nem a bir
tokossági egyesületek, hanem a községek 
szoritandók az apa állatok beszerzésére.

A szemorvosok e hó 8-án Budapesten 
országos kongresszust tartottak, melynek 
listájában azonban nem találtuk szabolcs- 
megyei orvos nevét. Nem ártana pedig az 
ilyesmi iránt érdeklődni, mert nálunk is sok 
a trachomás és más fajta szembetegségben 
szenvedő.

Katonák élelmezése. Az egész Magyar 
országban bonyodalmakat fog okozni a pi
acokon a közös hadsereg vezetőségének 
azon döntése, hogy a legénység élelmezé
sénél ezután a tejet, tűről és sajtot is kel
lőképen igénybe veheti. Nyíregyházán ez 
előreláthatólag a tejtermékeket megfogja 
drágítani, de viszont azok benső értékét 
emelni fogja, mert szakértők vásárolják 
majd össze az túrókat, akik nem egy tejha- 
misitót juttatnak a törvény elé.

Az adókérdés reformja. Érdekes tervet 
dolgozott ki a pénzügyminisztérium az adó 
kezelésről. Ezután nem lesz kimutatva a ki
vetésben, állami adó, közköltség, betegápo- 
lási adó, útadó stb. hanem egyszerűen köz
adó. A befolyó pénzt azután Aszerint utalja szót 
a pénztár. Áz illetékek, iparkamarai tagdijak 
szóval a nem mindenkit egyenlően terhelő 
köztartozások. Az eddig elmondottak meg
nyerhetik az adózók tetszését, de nem úgy 
a következők. A fizetési uj terminusokat 
febr. 15, máj. 15, aug. 15 és nov. 15-ben 
állapították meg. Aki eddig nem fizet azt 
intés nélkül 8 napon belül mtgzálogolják és 
a lefoglalt tárgyat egy hónapon belől el is 
adják. 40 §-szó! csupán a végrehajtás gyor
sításáról.

Relytélyes eset. Woisz Mátyás nyirbog- 
dányi lakos Nagy Ferenc nevű cselédje egy 
szekér lüvel és a reá hízott 2 lóval jjnyiibog- 
dányból nyomtalanul eliünt. A gyanús eset
ben szól körül nyomozitot foganatosít a 
hatóság.

Eljegyzés. Friedtnann Ernő oki. rabbi a 
heidelbergi egyetem hallgatója, lapunk mun
katársa eljegyezte Friedtnann L. töldbirtokos 
hitk. elnök kedves és nagymüveltségü leá
nyát Cicit Moson-Magyaróvárról. — Szívből 
gratulálunk.

Választás. A nyíregyházi termény es 
áruraktár f. hó 15-ón tarlóit közgyűlésében 
az újonnan szervezett igazgatósági állásra 
Kiár Gusztáv helybeli nagybirtokost válasz
totta meg.

Árverés a zálogházban kezelt és kinem 
váltott arany és ezüst nemüeket jul 8-an fog
juk elárverezni.

A kender áztató szivattyúja elromlott 
‘•/.okból az aztatási bálcák kiadatása felfflg- 
gesztetett.

A József szanatórium felhívása nálunk 
is partfogásra talalt úgy hogy a nyíregyházi 
fiók megalakítása u legelsők közzé tartozik 
Ennek az emberbaráti intézménynek a buda
pesti központja 54 város képviselőjének bevo
násával e hó 15-éu gyűlést tartott Az egye
sületnek 102,UOl) kor. készpénze van és évente 
90,000 koronát fordíthat tüdő betegek istá- 
polására.

A nagy szárazság alkalmából ismételten
figyelmeztette a rendőrség a lakosságot, hogy 
az erdőn és unnak szélétől számított 100 mé
ter távolságon belül tüzet ne rakjon, gyu
fát ne gyújtson mert a rendelkezés ellen ve
tőt 2()0 korona, pénzbüntetéssel sújtja.

Keleti pályaudvar nagyszálloda Budapes
ten (Thököly-ut) a keleti (központi) pályaud
var indulási oldalán megnyílt. Ezen szálloda 
a legmodernebb, a mai kor igényeinek meg
felelő kényelemmel be vau rendezve, villany
világítás, fürdők stb. miért is a Buda
pestié érkező közönségnek legmelegebben 
ajánljuk.

A budapesti állami felső építő ipari is
kola a beiratkozok előjegyzését július hó 1-ig 
fogadja. Részletes értesítést a debreceni ipar
kamara ed

Lopott ló. A cigányok Poór András lo
vát ellopták a besztercei halárból.

A tanfelügyelöségeknél 24 tollnoki állás 
üresedett meg. Feltételek a tanftdiigyelö- 
ségnól tekinthetők meg.

Névmagyarosítás. Kriiizenmayer Géza 
nyirmadai lakos vezetéknevét Karfára ma
gyarosította.

Értekezlet. A szabolcsmegyoi szeszgyá
rosok által indított mozgalom országos jelle
gűvé vált. Legutóbb a magyar gyáriparosok 
szövetsége foglalkozott az uj szesztörvény- 
nyel és kimondotta, hogy a kontigosnak 
27ö ezer hektoliterről 156 ezerre való csök- 
keuté.se sérelmes és a 70 kor. megváltási ár 
kevés.

Az orsz, ég. ev, tanári egyesület jun 10 ón
Eperjesen gyűlést tartott, melyen városunk 
képviselője, dr. Meskó László elnökölt.

Elhunyt gimnazista. Kriston Etek, a hely
beli főgimnázium V. oszt. tanulója, szerdán 
meghalt.

Bejárás. A Kisvára — Nyirbálor között 
tervezett vasúti vonal karász—nyirbaktai ré
szén f. hó 24. közigazgatási bejárást tartanuk.

Betörés. Tegnapra viradólag feltörték 
Szalóczy Béla bordély üzletét és Schvarcer 
Ignác kereskedő pincéjét. Mindkét helyről 
árukat loptak. Az utóbbi betörés tettesét 
Péter Audrás és Huczman József személyé
ben derítette ki a rendőrség.

Tolvajlás. D. P. helybeli birtokos kabát
jából 300 koronát ellopott Fodor János 9 
éves gyermek mig a tulajdonos a Bujtoson 
lévő búzáját nézte, és rokkját egy fára 
akasztotta föl.

A Zacherlin-féle rovarpor. A Magyar
Kereskedők Lupjaban egy kereskedő a követ
kezőket írja: A Zachorliu rovurporgyár a la
pokban hirdetést tesz közzé, amely a legsú
lyosabb sértéssel illeti a kereskedő-esztályt. 
A hirdetésben Zaclierlin ur azt. mondja, hogy 
sajnos vannak „másfajta11 kereskedők, akik a 
vevőknek a régi jó hírnevű Zacherlin-helyett 
megtévesztő szurrogátémokat annak Zaclierlin 
ur gyanúsítása felháborító és itt az ideje, 
hogy a kereskedők végre megtorolják az el 
lentik szórt sértéseket. Zacherlm mikor azt 
mondja, hogy nálunk csaló kereskedők vaunak 
megsérti az egész-osztályt amely sértésre nem

___________„S_Z A B 0 L 0 S“________

lehet felelni máskép, mint Zaclierlin kül
földi portékájának bojkottjával.

A villamos társasság vezeték hálózatá
nak nagy részét erősebb huzalokkal látja e[ 
uj traii8formátorokat kapcsoltat be, úgy hogy 
előre láthatólag áramszolgáltatása kifogásta
lan lesz.

Értesítés. A nyíregyházi rém. kath. elemi 
iskolában az évzáró vizsgálatok következő 
sorrendben tartatnak meg : Juuius 25-én dél
előtt 9 órától a fiú, 26-án délelőtt 9 órától a 
leányosztályokban. 27-óu reggel fél 8 órakor 
hálaadó istenitisztelet után, évzáró ünnepély. 
Ezen vizsgákra és évzáró ünnepélyre az 
igen tisztelt szülök és tanügybarátok nieghi- 
vatnak. Nyíregyházán 19U8. juuius 2U. Az 
igazgatóság.

Járvány. Kállósemjénbeu a vörheny jár
vány szorüleg lépett fel s már eddig sok ha
lálozás történt.

Értesítés A nyíregyházi ref. elemi nép
iskola osztályainak közvizsgája a templomban 
a következő időben és iorrendben tartatik 
meg. Junius bő 22-én d. e. 9 órakor az l-ll 
leányosztály. Tanító: Oláh Sándor. D u. 3 
órakor a lll-Vl leányosztály. Tanító: Szabó 
Pál. 23-án d. e, 9 órakor az l-ll fiúosztály 
Tanító: Kádár Imre. D. u. 3 órakor a lll-Vl 
fiúosztály. Tanító : Király Imre. Ezen vizs
gákra a szülőket es a tanügy barátait ezen
nel tisztelettel meghívom. Nyíregyháza 1908 
juuius 18 Szabó Fal igazgató-tanító.

A munkáspénztár. F. hó 28-án Budapes
ten országos gyűlést tart, melyen városunk
ból HolTman Mihály, llunyady Lászió, Koliu 
Ignác és Kazitnir Károly vesz részt.

A vakok iparcikkei Hazai iparunk pár
tolásáról sokat beszelünk, de keveset teszünk 
az érdekében. Meghalgatjuk szívesen u ma
gyar készítmények dicséretét, végezetül mégis 
külföldit vasáriunk s mert látszólag talán ol
csóbb, eltekintjük silányságát és számba seiu 
vesszük a hazai iparcikkek felette nagy tar
tóságát. így vagyunk a vakok készítményeivel 
is. A külföldnek milliókat juttatunk kosár és 
keteárukert, mig idehaza törekvő szorgalom
mal és kitartó szorgalommal és kitartó mun
kássággal magyar vakjaink ugyanazon árukat, 
jobban, tartósabbau s szebben előállítják, mint 
külföldön, sajnos a magyar közönség szamba
vehető érdeklődése nélkül. Mint értesülünk 
a vakok szegedi képző és foglalkoztató inté
zeteben a kosár és keí’eáruk minden elképzel
hető fáját, u. ni. gyermek-kosarak, kenyér-ko
sarak, kerti-bútorok, kottatartó-ál váuyok, ké
zimunka-kosarak, piaci-kosarak, ruha-kosarak

Építkezés. A kisvárdai közkórház tel
kén gondnoki lakást építenek, melyre vo
natkozólag jun. 30-án a megyeháza ta
nácstermében tartják meg az árlejtést.

Bérbeadás. Nagyhalász vadászterü
letéből folyó hó 23-án, Mándokét pedig 
pedig jul. 16-án adják bérbe.

A termény és áruraktár részvény
tőkéjét 70 drb. 1000 kor. névértékű uj 
részvény kibocsátásával 200000 koro
nára emelte lel. A részvényesek elővé
teli jogukat jul. 5-ig érvényesíthetik.

Árverés. A mándoki szolgabiróság 
t. hó 25-ón különféle és elkobzásból szár
mazó tárgyakat fog elárverezni.

Kövezés. Kisvárda község jul. 6-áig 
árlejtést irt ki keverési munkálatokra, 
Bővebb felvilágosítással a községi elöl
járóság szolgál.

Bemutató. A szőlősgazdák országos egye
sülete f. hó 13-áu olhafározt, hogy még ez 
évben Nyíregyházán szőlő talaj művelő ké
szülékeket ós fogatos permetezőket fog be
mutatni.

Áz uj bortörvényjavaslat. Folyó hó 13-án
tartott gyűlésén foglalkozott a szőlősgazdák, 
őrs:, egyesülete az uj bortörvény javaslatá
val, melyben vívmányként tokiad a cuk
rásznak, szeszesésnek és a mazsola haszná
latúnak eltiltását. A magunk részéről hisszük, 
hogy az uj törvény fellendíti a nyíri bor 
keresletét is.
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^Ujtó-kosarak, tálca-kosarak, utazó-kosarak, 
Tlfí41/-alváiiyok, s tb ; a kefe készítményekből: 
fai-porlók, baj-kefék, mindennemű seprők, 
padló-kefék, ruha-kefek, suroió-ksfek, stbt. 
készítenek ül kell ámulnunk azon hogy ezen 
3or-'Sujtott szerencsétlenek mennyi, mindenféle 
árut kepeiek előállítani 8 amellett oiy olcsó 
árakon, hogy azokat méltán ájulhatjuk a kő- 
iöns«g figyelmébe. Támogassuk ezen magasz
tos intézmény emberbaráti ügyét az által, 
Jiog' csak oiy kosár es kefearukat tűrünk meg 
házunknál, amelyet a vakok szegedi intézete
den készítenek. Egyebekben a vakok szegedi 
intézetének vezetősége készséggel küld árjegy
zéket bárkinek és mindennemű megrendelést 
megbízható pontossággal teljesít.

Elöleges jelentés 1 Az „Apolió'-viliany-
azinház ertesit bennünket, hogy a jövőheti 
.műsorába befogja métatni a most még gyártás 
alatt levő aktuaiis képsorozatot: A bécsi j u 
bileumi diszfeUouuiást. Ezen történelmi je
lentőségű képsorozat osztatlan érdeklődést fog 
keltetni E kép a fővárosi színhazakkal egyi
dejűleg fo„ műsora kerülni s ezzel vállalkozók 
beigazoljak hogy nem riadnak vissza nagyobb 
anvagi áldozatoktól sem. hogy városunk kö
zönségének újat és érdekeset mutathassanak 
be. Ugyancsak rövidesen műsorra kerül: A 
dánom cigányok rablógyilkossága ciuni kép 
is uj felvételben. Érdeklődéssel várjuk ezen 
újdonságokat.

Irtják a sáskát. Sok gondot adott a 
sáska megjelenése Tiszapoigár községnek, 
de ugvlátszik, hogy már nincs ok aggoda
lomra. Hajdúböszörmény és Xánas legelőjén 
ép úgy’ mint Polgáron már csak foltocskák 
vannak, melylyei egy-kettőre végez az irtó 
gép seprője.

A parasztpárt jun. 18-án Békéscsabán 
országos kongresszust tartót, maiyen az or
szágból 284 közég képviseltette magát. Sza- 
boicsmegyéböl nem került kiküldött, dacára 
annak, hogy a rendező bizottság minden 
megyében agitáció? fejtett ki, hogy az or
szágosán való szervezett.--eg áíta! nyomást 
gyakorolhasson a munkaadókra.

Csak 18 koronáért küld szét utánvéttel az 
Országos Posztóki vitai; Aruház Budapest, VII., 
Verseny utca 2. szám. egy' férfiöltönyre ele
gendő 3 méter finom fekete, sötétkék, szürke 
vagy barna szövetet vagy gamgarnt.

K ékkő, rafíia-h.tiii-h és szolőkütő In
nál lcujutáiiyosabbnn beszerezhető IlilYchior 
Mór füszerkereskedoncl Nyír egyházán. — 
Ugyanott vízmentes ponyvák, term én}zsá
kok és m indenféle gazdasági kötéláruk 10 
százalékkal olcsóbban mint bárhol.

469/1908. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a nyíregyházai törvényszék 
1 180/908. számú végzése által Wachtel Fülöp 
bpesti cég végrehajtató javára, Lakatos La
jos és neje nyíregyházi lakos ellen 620 ko
rona töke, ennek a végzés szerint számítandó 
6°/o kamatai és 5 korona*20 fili. hird. díjjal 
eddig összesen 133 kor. 62 till perköltség kö
vetelés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróiiag le- és felül loglalt 
és 1096 koronára becsült boltberendezés, 
csizma és czipő áruk bútorok stből álló ingó
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Melyr árverésnek a nyíregyházi kir. járás
bíróságnak 1907. V. 1306/18, számú kiküldést 
rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis 
Nyíregyházán, alp. Városháztóri üzletében s 
folytatva Csillag-u. lakásán leendő eszközlé
sére 1908. évi junius hó 22-ik napjának délelőtt 
II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-c. 108. § bán megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő s a fizetett 
210 kor. betudandó.

Kelt Nyíregyházán, 1908. évi junius hó
6. napján.

O lá h  Gyula,

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

! és jótállás mellett koszit.
A t .  k ö z ö n s é g  szives figyelmébe 

ajánljuk Preisz Bertalan (Korona-épület) 
posztó áruházát, a hol is a legújabb hazai 
férfi uynpju szövetek valamint a legdivato- 
sbbanói costümöknek való kelmékkaphatók.

V irá g o k  és illatos ró zs á k  mellett 
ülök, de itt is me<reshetik az emberrel, hogy meghűl 

: lJe iia már meghűlt, nem kell még izasztó fürdőkre 
teára  borogatásra gondolni. Vegyen inkább egy skatulya 

I Fay  féle igazi sodeui ásvány pasztillát és meglátja, hogy 
j m ár megint a régi Skatulyája kerül 125 K-ba és min- j 

den gyógyszertárban, drogériában és ásványvizkereske- 
désben kapható. Ausztria-Magyarország vezérképviselő- j

j viseiősége ; W. T h .  G u n ze rt  Wien, IV I. Grosse
M e u g a s s z e  27.

Szerkesztői üzenetek.
— Beküldött verse annak bizonyítéka, 

hogy ön aPegazust, ami tudvalevőleg a mu-
! zsák lova, összetévesztette az isten lovával.

Ajánjuk állattani ismereteinek kiegészítése ! 
I céljából ismételje a gimnázium 5-ik osztályát.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos:
HLATKY-SCHLICHTER GYULA.

: —— — — — — — —Wi—

tiz százalékkal ol
csóbb mint bárhol.

j Nyíregyháza, Kótaji-utcza 5. szám.

í Hirdetmény.
A Nyíregyházi termény és áruraktár 

! rés-vény társaság í. évi junius hó 15-iki köz
gyűlésében alapszabályainak C §-a értelmé
ben részvénvtökéjót 70 drb egyenként 1000 

i korona névértékű uj. előmutatóra szóló rész- 
: vény kibocsátásával 130,000 koronáról 200,000 
i koronára emelte fel a következő módon :

1. A kibocsátandó uj részvények kibo- 
| csátási árfolyama 1800 : — koronában álla

píttatott meg. — Az igy befolyó 126000. —
I koronából a 70 drb. uj részvény nóvórtékó- 

nek megfelelő 70,000 korona a részvénytő

kéhez — mig az összeg fennmaradó része-a 
tökefelemelósi művelettel s az uj részvények 
kiadásával járó összes költségek levonása 
után —• a tartaléktőkéhez csatolandó.

2. A kibocsátandó uj részvényekre a 
régi részvények tulajdonosainak elővételi 
joguk van. Minden 2 régi részvény után 1 
uj részvényt jegyezhetnek. Akinek 1 rész
vénye van — annak 900. — korona lefize
tése ellenében — fél részvényhez van elő
vételi joga. tí czólból a kibocsátandó 70 db. 
uj részvényből megfelelő menyisógü fél rész
vény fog kiadatni. — 2 drb ilyen fél rész
vény ellenében — ezek bevonása mellett — 
kívánatra bármikor 1 uj egész részvény 
adatik ki.

3. Az újonnan kibocsátott részvények 
és fél részvények már az 1908—9-iki üzletóv 
jövedelmében a régi részvényekkel egyen
lően részesednek.

4. Mivel az eddigi 130 drb. részvény 
alapján a régi részvényeseknek, csak 65 drb. 
részvényhez van elővételi joguk, az igazga
tóság felhatalmaztatok arra, hogy a további 
5 drb. részvényt belátása szerinti időben — 
1800. korona áron nem alul — előzetes hir
detés mellett tartandó árverésen eladhassa. 
A kibocsátási árfolyamon felül esetlegesen 
elérendő többlet szintén a tartaléktőkéhez 
csatolandó.

5. Az elővételi jog gyakorlása végett a 
részvények a részvénytársaság pénztáránál 
a f. évi junius hó 25-től julius ho 5-ig ter
jedő határidőben bemutatandók s ugyanak
kor az uj részvények árának 20 százaléka 
1908 junius hó 1-től járó 5 százalékos ka
matokkal együtt befizetendő. — A részvé
nyek árának további 80 százaléka ugyancsak 
1908 junius hó l-töl járó 5 százalékos ka
mattal — 1908 julius hó 31 ig fizetendő be.

Jogukban áll azonban a részvényesek
nek az uj részvények teljes árát, már az 
elővételi jog gyakorlása végett kitűzött ha
táridőben befizetni.

6. Azok a részvényesek, kik elővételi 
jogukat nem gyakorolják, valamint azok, 
kik a befizetéseket a kitűzött határidőben 
nem teljesitik, az uj részvényekhez való jo
gukat elveszítik s az igazgatóság felhatal- 
maztatott, hogy az ekként át nem vett rész
vényeket a 14-ik pontban előirt módon el
adhassa. A kibocsátási árfolyamon felül be-

tartalóktókóhez fognak csatoltatni.
7. Az uj részvények a részvényeseknek 

f. évi október hó folyamán fognak költség- 
mentesen kiadatni.
A nyíregyházi termény és á ru rak tár r. t. 

igazgatósága,

Kérelem!
Az uj évnegyed kö
zeledte alkalmából fel
kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek f. évi 
julius hó 1-ével elő
fizetősük lejárt, hogy 
azt mielőbb megújítani 

szíveskedjenek.

A Szabolcs
kiadóhivatala.

áss

Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
N y i r e g y h á z á n ,  a TörTflnraft m lliitt

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
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Eladó ház.
2 utcai, 3 udvari szoba, 2 konyha, nagy üvegveranda és 

mellékhelyiségek, nagy udvar gyönyörű kerttel biró ház eladó.
Tudakozódni lehet naponkint d. u. 3—7 óráig Nyíregy

házán, Holló-utca 10.

IP
s
®

! «! E
1 tfl; ^
5
;0

Jí
0
10

'5s

Órák é s  é k s z e r e k  n a g y  v á la s z té k b a n .

Qra és ékszer javítások!
-»r_LN

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 Schiiler-féle volt helyiségben.) Tisztelettel:

KAZÁR JÓ ZSEF,
órás és ékszerész.

Törött aranyat és ezüstöt legmagasabb napi árban veszek.
rí. í2F3iz2=3z t

»  (1N ¥
Ü í§.
Ő j1
3 T
(ír T  
Ifi 9
<0
I  ?
£  f
S; |

lét
?■ ! 
Oh ±
7T ,l|

Eredeti stassturti

4 0 V o s  ká lisó t 
zz és kainitot ^
valamint az összes egyéb mű- 

| trágyákat legolcsóbb áron szál- 
litja

Kalmár Vilmos
a stassfurti Kálisyndikátus ve

zérképviselője
Budapest, VI. Andrássy-ut 49.

Tüdő és nyakbetegek, 
asztm a és gégebetegek ! !

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

4
Állandó butorkiállitás
Glück Jenő bútoráruházában,

N yíregyházán, Pazonyi-utea 10. sz.
4 -----------
^  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 kószitményü háló, 
ebédlő, sza lo n  és lu x u s  bútoraimat meg nem tekinti, mely alkalommal 

■**! az igen tisztelt vevő közönség meggyőződhetik, hogy üzletem  bárm e- 
lyik fővárosi nagykereskedővel is  a  V ersenyt m in d en k o r 
k iá llja . Cégem szolid, pontos és legjutányosabb árai folytán már eddig is 
a legjobb hírnévnek örvend. Hivatkozva ismét a tulhalmozott raktári 
készletre, mely alkalommal az összes raktáron lévő bútoraimat

b á m u la t o s  o lc s ó  á r o n  á r u s í t o m

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

mig a jelenlegi készletem tart.
Teljes tisztelettel

Glück Jenő.

p %
M

A réz-, vas- és hajlított fabútort gyári árban árusítom. §*
-*4 §*■

OO V alódi A ttila- és V erm orel-féle perm etezők.

A Z  E R E D E T I

A T T I L A
S Z Ő L Ő PE R M E T E Z Ő

e g y e d ü li  e lá r u s it á s a  egész Szabolcsmegyére.ATTILA (kivehető szélkazánu) permetezó-

NCD

a

kelmefestő, vegyiruhatisztitó i 
gouvcllirozó int zete

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

(Zrínyi szálloda udvar.)

két két szóróval egy közönséges 
és egy szabadalmazott „habszóróval*. Úgyszintén eredeti 
Vermorel permetezőt is, legolcsóbb áron, esetleg meg- ^  

^  egyezés szerint R É S Z L E T F IZ E T É S  mellett bocsátom a vevéközönség ren- O „ 
® O  delkezésére, valamint mindennemű s a legjobb fajú r a fia  h á n c s  és k é k -  Q  & 

O  k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom. g j  g

Tisztelettel Wassermann Sámuel
O  Vidéki megrendelések pontosan és azonnal eszközöltetnek. O

ooocoooooooooooo ooooooooooooooooooo
w W  Rafia háncs es kékkő. o o

S tu b n y  a f iírd ö
518 in. a tenger színe fölött. Léggyógyfürdő. 

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

Köszvóny
Rheuma 
lsehias 
Börbeteg 

ségek 
Női bajok

44 hold
park

közelben nagy
fenyöer-

dök.

Thermál-
tnkörfűrdök,
kádfürdők.

Másságé
b ilU T lttlltt.
Ivókúra.

Posta- és sürgönyhivatal, vasúti 
állomás, gyógyszertár. 4 fürdőorvos. 

Képes prospektust ingyen ás bármentve küld
a z  ig a z g a tó s á g .
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Üzlet áth elyezés!
Van szerencsém a t. helybeli és vidéki vásárló közönséget értesíteni, hogy szőnyegára üzle
temet a róni. kath. iskola házából az Erdélyi ezelőtt Tester-féle házba helyeztem át. —
OOOOOO Tisztelettel: X r 6 Í S l 6 r  S i m o n  szőnyeg és divatára cég. OODOOO
J Saját sajtolásu, kókuszolajból nyert 
szavatoltan tiszta, legkitűnőbb minőségű

(Bejegyzett védjegy)

k ó k u szzsirt á ru s ít  az
Első Magyar Kókuszdió Olajgyár

l ö É i i i r . t
;u

jlUUU. fcs.
N y ir b a to r .

Vezérképviselö: Gansl L. és Fia Nyíregyháza

AZ ÚJSÁG
politikai napilap.

Felelős szerkesztő: GAJÁRI ÖDÖN. 
Társszerkesztő: Dr. ÁGAI BÉLA.

Fömunkatársak:
H E R C Z E G  F E R E N C  

K E N E D I  G É Z A  
K Ó B O R  T A M Á S  

T )  ' K O Z M A  A N D O R
M I K S Z Á T H  K Á L M Á N

Előfizetési árak : 1 hónapra 2 kor. 40 fill., 1/4 évre 7 
k o r ,  1 14 kor., egész évre 28 kor.
,AZ Ú JS Á G 1 i Dl V A T -S Á L O N -
nal együttesen előfizetve 1/, évre 9 k.

Árverési hirdetmény,
A nyíregyházi zálogkölcsön intézetben 

| folyó évi julius hó 8-án délután 3 órakor a 
j ki nem váltott és meg nem hosszabbított zá- 
j logtárgyak nyilvános árverésen elfognak 
| adatni, miről úgy az érdekelt elzálogosítok, 
| mint az árverésen résztvenni kívánók ezen- 
j nel órtesittetnek.

Nyíregyháza, 1908. junius hó 12.
Práger Károly,

zálogk. int. tulajdonos.

Cim: AZ ÚJSÁG k ia d óh iva ta la
BUDAPEST, Rákóczi ut 54.

V idéki e lő fize tők  f ig y e lm é b e !
Vidékről Budapestre érkező, itt tartózkodó vagy 
á tü t izó előfizetőinknek az Olvasóterem New-York- 
l ’alota, Erzsébet körút 9. m enetrendekkel, fürdők 
prospektusaival és egyáltalában minden tudn i
valóval a legkészségesebben áll rendelkezésre.

Az o lv a só te re in  reg g e l 8 - tó l e s te  8 - ig  van  n y itv a .

„ B lic k e n s d e r fe r “
eredeti amerikai 
azonnal látható

írással.
ÍRÓGÉP
Tiszta aczél 

szerkezet.

Gyönyörű 

szép írással.

Az írógépek 

legolcsöbbja.

Ára 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  prospektust k é rn i !

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

| Végre egy gyorsan és bizto- 
_______ ,. san ható tyukszemszer.

C o o k  & J o h n s o n s
amerikai szabadalmazott 

I drb 20 fillér, 6 drb I K, postán 20 fill. port ó
Kapható a birodalom mindéit gyógyszertá
rában, valamint orvosszer-drogériákban i t t .

CLAYTON & SH U TTLEW O R TH
B u d a p e s t ,  V A o z i - U ö r ú t  0 « .  

által a legjutányesabb árak m eüett ajánltatnah:

Locom obil é s  gőzcsép lőgép ek ,
Malmait M slo z ó k , Járgáoy-csép lögop ek , lo h e r s - c s é ^ ő k ,  

ttaatftő-rosták, k on k olyozók , k aszá ló- é s  aratogepek , 
azőnagyüjtök , boronák, so rv e tö g ep ek , P ianat jr. 

kapál ók, sza ca k a v ég ó k , répavágók, kuntoricza 
m orzaolók , darálók, őrlőm alm ok, egyatom os  

aczál-ofcák, 2 -  á s  3-vaau ekék  e» m in d i-  
agyáb  gazd aság i gép ek .

GUTTMANN HENRIK
divatáru üzlete

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

— vevőimet meghívom. ■ — ■' :
Kiváló tisztelettel G u ttm an n  H en r ik .

Képviselete Nyíregyházán Májerszky Barnabás gépgyárosnál. ____________ _________________ ________________ _
BENZINMOTOROK, GŐZLOKOMOBILOK, UTIMOZDONYOK, GÓZCSÉPLÓGÉPEK, „LO- 
^ ------------- soNCZI DRILL1* YETŐGÉPEK, RESíCZaF a CÉLEKÉK,

T E L J E S  M A L Q M B E R E N D E Z É S E K , STB. STB . ^

k 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 . Ü Ü

A MAGYAR KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNOKSÉGE,
szim A P E S T . 1#.. V á c i-k ö ru t  32.
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Hazai gyártm ány Kitűnő m unka!

vas- és fémöntöde részvénytársaság

S z o m b a th e ly — Budapest,
VI. kerület Yáczi-körut 61. szám.

SzíVes tudomásul!
Vau szerencsém az igen tiszteit helybeli ás vidéki 

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

m  eg n a g y  o b b íto tta m .
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 s sa l.

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

Telefon szám o k : tisztelettel
Főüzlet . . . 140 P i r i n g e r  J á n o s  u t ó d a  
Könyvnyomda . 182 Borbély Béla.

Benzinlokomobil-cséplő-szerelvények.
Stabil-benzinmotorok.

Szivógázmotorok faszén-, koksz- és an- 
tracit-fűtésre, 120 PH-ig. & $ &

M a lom é p ité sze t.

v r  Szab. hydr. borsajtók, olajprések és 
mindennemű gazdasági gépek. -»b

K ed v ező  f iz e t é s i  f e l t é t e le k .

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bé innenire.

í-so rendű sós pörkölt borii

oldal-szalonna
mindenkor minden mennyiségben kapható 
a legalsó napi áron. Folyton nagy raktár

BALCZÁR iStii NYÍREGYHÁZA

I

lOOOOOCOOOOOO

szap p an

a legjobbl

I Telelőn 125 sz.

A ia p itfa lu tt  !S7ö-sk  éw ben.

Fúrott kutak Telel 125 sz. I
építéséi, 50-től 400 méter mélységig, valamint vízvezeték, fürdő, 
erő és kézi szivattyúk szerelését legjutányosabb áron vála lja :

ekegyára és fúrott kút építési vállalata N Y Í R E G Y H Á Z A .
( 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 hivatal ezennel bizonyítja, 

hogy Szilágyi Mihály nyíregyházai kú t
fúró-mester a N yiregvnaza—szerencsi vo
nalon több mélyfuratu ku tat létesített, 
melyek úgy műszaki kivitelben, valamint 
a  szolgáltató víz minősége tekintetében 
kifogástalanok.

Nyíregyháza, 1907. augusztus hó 22.

Magy. kir. államvasutak 
nyíregyházai 

osztálymémiiksége.

Aranyérem
mel és dísz

oklevéllel 
több Ízben 
kitüntetve.

' 15000/í <107. K.

Hatósági bizonyítvány.
Nyíregyháza város hatósága hivata

losan igazolja, hogy .Szilágyi Mihály 
helybeli ekegyáros és fúrott kút építési 
vállalkozó a Nyíregyháza város által lé
tes íte tt fúrott ku tak  legnagyobb részét 
készítette ás az álta la  készített kutak 
úgy műszaki tekintetben, mint a viz 
minősége tekintetében kifogástalanul let
tek elkészítve.

N yíregyházán, 1907, évi aug. 22.
Bogár Lajos, Moesz B tla ,

li. polgárm ester. h. főjegyző.

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

Megpróbáltam szám talant, 
M indenféle szert, szappant,
S mindenikből, mit használtam , 
Legeslegjobbnak találtam  :
A M-hk-llt cég gyártm ányát, 
S za rv a s  jegyű szappanát

Hirdetések
jutányosán felvétet
nek a kiadóhivatal

ban.

f J A Bujtoson az I-ső dididben, 
|  szemben a börtönnel, 2  hold tel-EladóL alC li^ S lIs eknek való

C un : Ozw O i e t z  S á n d o rn é  Szatm árm e-rvc, Milcola

E is e n s ia d te r T e s tv é re k  féle

E ^  ' a S i l l P  11 l°?.Í0',' ) padlófénymáz ; két óra ►" 
^  ' Ö alatt, oly kemény mint a borostyán,

^  M éhkas p asz ta  Parketta részére, rendkívül fényes. £

4  M ozart em ailfestek  r^  -------  ------- —  legszebb síiévé.

4  Raktár: Hibján Samu utóda, Nyíregyháza.

NYOMATOTT PIRINGER J. UTÓDA (Borbély Béla) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN
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