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Megjelenik heteukint egyszer, szombaton.

Büntető novella.
Valahányszor a nemzetiségi vak
merőség, hazafias érzületünkbe mártja
mérgezett Jogait, felmerül azon kérdés,
miért vagyunk kénytelenek tűrni az
ellenünk s egyik legdrágább kincsünk,
a nemzeti nyelvünk ellen meg-megujuló merényleteket? Igen, tűrjük az
országházban, türjük mindenütt, hogy a
képviselőtől le a falusi baktorig tetszése
szerint sértegesse, ócsárolja azon nem
zetet, melynek türelme a véghatárhoz
közeleg.
Büntető törvényünk ugyanis nem
rendelkezik olyan erővel, melynek alap
ján a vakmerőségek megérdemelt mó
don volnának íenyithetők. Az igazság
ügyminiszter, régebben foglalkozik azzal,
hogy büntetőtörvényünk novolláris utón
módosittassék. Erre számtalan oknál
fogva szükség van, de szükség van
azért is, hogy Maniu úrtól le a berúgott
falusi kántorig ne öltögethesse nyelvét
ama lovagias nemzetre, mely kész volt
kebelén kígyókat melengetni.
Szükség van a jelzett törvénynek
novelláris utón való módosítására, mert
a jogászvilág és az igazságot keresők
nagy száma, nagyon is érzik, hogy
eme lényeges törvényünk rendelkezései

A R C A .
A nagy diófa.
Este van. Szűnik a munka zaja.
Szólamban pihenek csendesen,
Merengve nézem a tűz játékát,
Ábrándozom emlékeimen,
fis játszi munkájokban elfáradt
Két kicsiny fiam hozzám simul,
Körül üljük a meleg kályhát és
Én mesélek könybeUíbadt szemmel,
De most már ébren ábrándozom ;
Mint lágyan csörgedező kis patak
Folyik a mese ajohamon.
A Nyírségnek kellő közepében
Egy udvarban nagy diófa á ll;
Árnyékot ad szétterjesztett lombja,
A hús árnyék pihenőre vár.
Munka után napsütötte nyáron
Csendesen ott egy öreg pihen.
Nagyapótok ez öreg fiaim,
Fején Isten áldása legyen!
Fáradságos, hossza munka dija
Ez elvonxdt csendes pihenés.
— Harmincé évi tanítói munkát,

(Teiefonszám a városi forgalomban: 132.)

Lapunk a isi- t% külföld minden nagyobb Társsában képviselve van

sokszor tuleröseknek, gyakran tulgyengéknek, igy az igazságszolgáltatás to| galtnával össze nem egyeztethetöknok
bizonyultak. , Ilyen körülmények mellett
sinylik az igazság, téktelenkedik az elle
nünk törő nemzetiségi vakmerőség.
Nincs szerte o világon több olyan
nemzet, mint mi, mely annyi tanujelét
adta végtelennek látszó türelmének. Mi
az eredmény ? Székesfővárosunkban, a
: törvényhozás házában, hazafias kép
viselőink hallatára egy románná lett
képvisolő érzületünkbe bocsátja célzatos,
i előre meggondolt szavainak fulánkját!
j Ha Judás pénzért juttatta keresztre az
; istenembert, akkor a magyarból lett
Maniuk az érdek garasaiért, a fajtájuk
tapsaiért akarják legszentebb jogainkat
tovább is csorbítani.
Nem hazafiság, nem meggyőződés
az, mely szájukba adja nemzetiségi
képviselőinknek az elviselhetetlenségig
sértő szavakat. Önzés, elvakultság, el- érhetlen ábrándok
után való futás,
| beszélteti azokat, akik nemzetünk türel
mével visszaélnek. Határt kell immár
szabni a vakmerőségek láncolatának,
hogy a maroknyi agyaífaodók belássák,
hogy Magyarország, a magyaroké.
T éves politika, hibás felfogás volt,
| hogy a nemzetiségek tátott száját zsí

ros falatokkal tömték, hallgattatták. —
Bánffij nem igy cselekedett, de odújában
mert ám morogni a mackó. Erős kéz
kell a féktelenkedők megzabolázására,
nem simogatás.
Szeretjük hinni, hogy a büntetőtörvény novelláris módosításakor gon
doskodni fognak, hogy nyelvünk, érzel
münk s minden jogunk szent legyen
azok előtt, akik olcsó dicsőségért, kívül
ről várt kegyért megharapták azon kezet,
| mely feléjük a vérrel szerzett alföld
búzájából sütött falatot nyújtotta.
Mi tiszteletben tartjuk a hazánk
| földén lakó minden nemzetiségű polgár
jogait; de elvárjuk, megköveteljük, hogy
a mi jogaink is tiszteletben tartassanak
I azok részéről, a kik ma legszentebb
érzelmeinkbe merészkednek gázolni. Ér
vényt kell szerezni jogaink megvédé
sének. Szigorúbb törvény és a nemzeti
; önérzet tartsák féken a vakmerőségeket,
mert a magyar nemzet jogos íelhábo; rodással nézi azon tehetetlenséget, melylyel a Maniu és társai s általában a
nemzetiségiek zabolátlanságát eltűrik.
Szerkesszék meg tehát a büntető
novellát és gondoskodjanak, hogy jogaink
törvényes védelemben részesüljenek. Ha
ez meglesz, nem fognak ismétlődni a
türhetlen vakmerőségek, de igazság-

Ezzel jutalmazni oly kevés!
Fény, rang, dicsőség nem jutott neki,
De lelkében élt ez ideál:
Csöndes munka emeli e hazát,
Amely a néptanítóra vár!
Ezen eszme töltötte be lelkét,
Ezt hallottam tőle folyton én ;
Ezért munkálkodott, ezért küzdött
Áldásosán hosszú életén.
Ez lebegjen előttetek mindig,
Nagyapó intő szelleme ez!
Ilirt, dicsőséget a hazának csak
Az ily' önzetlen munka szerez.
Ne feledjétek a nagy diófát,
Alatta e kedves öreget;
Kérjetek áldást ősz fejére és
Hosszú, hoiszu, boldog életet!
Budapest.
Görgey István.

ezért már régóta kérte a lányt, hogy ránduljon ki vele a zöldbe, de az mindig, csak
a mamáókkal együtt akart, mig végre most
beugrott. A lány érzi, hogy helytelenül cse
lekszik, midőn egyedül jár egy férfival a he
gyen, s tadja, ha meglátja valaki, rosszat fog
gondolni felőle. Nem is tutija mért jött ide,
de a férfi oly szépen kérte, úgy könyörgött,
s tegnap délután oly meleg volt a gyárban,
hogy megígérte, hogy eljön vele, de most
már bánja, hogy kijött. Fél. A férfi pedig
tudja, hogy most itt van az alkalom. A Sváb
hegyre rásüt a nap. A fü ahol állnak sárga,
s az égen mint egy fehér folt úszik egy
felhő rongy.
A férfi: No lássa Mariska, nem dőlt
össze a világ, s engem boldoggá tett azzal,
hogy kijött. Nézze, nyár van. Szerelmet hozó,
andalító nyár. A föld pedig szerelmi kéjben,
s a levegő, a levegő . . . — Nem tudja foly
tatni, hát megkapja a lány derekát, s meg
akarja csókolni.
A lá n y : — Kiszakítja magát a karjai
közzül — I)e Halász ű r ! Araiért én kijöttem
ide magával, azért no tartson rossz nőnek.
Maga tudja, hogy ón nem akartam kijönni,
tudja, hogy ón nem vagyok „olyan*.
A férfi : — Fél, hogy nem fog sike
rülni a dolog, s más húrokat kezd pengetni.

%

Csábítás.
— Ebben a történetben ketten szere
pelnek : egy harminc éves férfi s egy tizen
nyolc éves lány. A férfi könyvelő egy gyár
ban, a lány ugyanott csomagoló nő. Vasár
nap délután van, s ők kinn vannak a Sváb
hegyen. A férfinak .céljai* vannak, s éppen

Az összes téli árukat mélyen leszállított árakban árusítom,
u. m .: szőrme boák, keztyük, alsó ruhák, stb.
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Gyakran halijuk elitélni a nőtlenséget.
Folyton kárhoztatjuk azon férfiakat, akik nem
nősülnek, családtalanul, öröm nélkül élnek.
Természetes dolog, hogy mindennek oka a
férfi, azon férfi, aki többre becsüli a nőtlen
ség látszólagos örömeit a családi élet boldo
gulásánál. Azon férfi az oka, a ki nem érez
magában erőt, képességet, kitartást család
alapításra, a család fenntartására.
Sok
igaz van ebben, de az is igaz,
hogy a mai nők közül igen sok nem úgy
van nevelve, hogy belőle szerető feleség,
valódi édes anya, szorgalmas, takarékos
háziasszony válihassék. Így aztán nem csoda,
ha a tudományok, fényűzés után futó nőktől
idegenkednek a férfiak. Ez annál érthetőbb,
mert sok családban békétlenség, elszegénye
dés teszi tönkre az óíetot.
A legtöbb szülő ugyanis mindenre tanít
tatja leányát, csak annak elsajátítására nem,
ami tulajdonképen feladata a jó feleség,
gondos anya, igazi házi asszonynak. Sok
leány tud kézimunkát, hangszereket kezel,
előadásokon tapsokat, elismerést arat, de
egy foiíot felvarrni, jó kenyeret sütni, Ízletes
falatot készíteni, nem képes. Önként merül
fel azon kérdés, hogy a sokat tanult, sokat
olvasott, a háztartáshoz nem érté leányból
lehet-e férjét, gyermekét gondozni képes,
takarékos háziasszony ? A kérdésre feleletet

ád sok házasfélnek különélése, elválása, a
család pusztulása. Szomorú dolog ez, melyet
szópitgetui lehetetlen. Olyan körülmény ez,
mely méltán ejti gondolkodóba a házasulandó
férfit.
Sajnálnám, ha félreértenének. Én tisz
telem az okos nőket, do nem helyeslem,
hogy a szegényebb családok mindenben
utánozni akarják a gazdagokat. A vagyonos
család megél, ha a no, a feleség nem fog
lalkozik is a házi dolgokkal, de a szűk
auyagi viszonyok között elő családoknál már
nólküiözhotleu a házi teendők ismerete. Igen,
azon ismeretek, melyek nélkül élni, boldo
gulni nem ieliet.
Épen azért hiba, hogy sok nő az isko
lákból, bálokból, a divat részleteiből merített
ismereteit akarja az életben alkalmazni. Az
ilyen nő hozománya hamar elúszik. Kezdődik
a váltóval való bánás, a könyvekro hitele
zés, a per és az árverés, moly feldúlja a
családi élet boldogságát.
De az a felosóg, aki a divatnak hódol,
aki a báltermet sóvárogva keresi, aki regényt
olvas akkor, amidőn gyermekeivel cseléd
foglalkozik, nem lehet igazi édes anyja sem
gyermekeinek. — A dajka által szoptatott,
gyermokszobába kárhoztatott gyermekből legtöbbnvire makacs, beteges ember lesz.
Hiba, hogy a férfiak nem nősülnek,
mert a nőtíenkedós nem olyan boldog, mint
aminőnek sokan képzelik és hirdetik. Hiba,
mert a nők elzáratuak természetszerű rendel
tetésüktől és nemzetünk, melynok oly nagy
szüksége van életerős, munkabíró férfiakra,
egészséges családanyákra, nem szaporodik,
sőt pusztul. Én hiszem, hogy ez a visszás
állapot megszűnik, ha a nőnevelés fordesógeit
elhagyjuk, ha leányainkból nem tudományos
nőket, nem hivatalnoknőket, hanem igazi
feleségeket, jó édes anyákat törekszünk ne
velni.
Midőn a nótlenkedés ellen kifejtett nagy
hűhót a nőtlenség megadóztatásáról szóló
közleményeket olvastam, mosolyogtam és
boszankodtam. Tessék értelmes és nem tudákos nőkot növelni, akkor minden józaneszü férfi a családos életet választja, mert
elére tudja, hogy az értelmes nő boldoggá
teszi férje és családjára nézve a házasság
kötés frigyét.
Tessék elhinni, nem szívesen, de köte
lességből fogtam tollat, hogy elmondjam, a
mi igaz, ami oka a nőtlenségnek. En ugya
nis nem tudok megbarátkozni a szegénység
nek mesterséges takargatásával, a divat ret
tenetes következményeivel és azzal, hogy
sok szegény nő folyton a gazdagokat maj
molja az iskolától a koporsóig._
Öreg legény.

— Hát milyen maga ru
A lány : Akár milyen, de nem rossz nő !
A férfi: Rossz nő ? Lássa Mariska maga
talán azt se tudja mi az a rossz nő, de ezt
hallja mindenütt, a gyárban, az utcán, otthon,
hát maga is mondja. Pedig tudja mi értelme
van e szónak ? Elmondom. X urnák tetszik
egy nő, s arra azt mondja „ez egy jó nő*.
De Y urnák ez a nő nem tetszik, s ő azt
mondja rá ,oz egy rossz nő*. Viszont egy
másik nőre nézve, X és Y ur vélomónve
újra felcserélődik. S látja ily alaptalanul
mondják rá egy nőre, a sárba, piszokba ta
szító jelzőt: rossz né.
A lá n y : De mit törődöm ón azzai amit
az emberok mondanak, csak én tudjam, hogy
becsületes vagyok, meg majd a férjem.
A férfi: De mi haszna van abból ha
maga tudja, mikor bár lehet maga a legtisztesógesebb lány Y ur nyomán mindönki azt
hiszi, hogy rossz nő. És a férje ? Hadjuk a
férjeket, Magát egy-két óv múlva elveszi
valami cipőfelsőrész készítő, vagy legjobb
esetben egy kishivatalnok. Ugye maga az
egyleti könyvtárból regényeket olvasott, ál
mai voltak. Úgy érezte, hogy magából is re-

gónyhösnönek kelieno lenni, hogy eljön majd a
szerelmes gróf, a palota, inasok, kocsi. És
talán el is jött volna mindez. Di midőn maga
letette a könyvet, felfűzte kis három koronás
szalmakalapját, hogy a gyárba menjen cso
magolni, s ha útközben egy szemtelen, de
cilinderei úri ember jött utáua, maga oda
menekült a sarki rendőr oltalma alá, ki sza
lutált a cilinderes urnák, de az megfordult és
elment . . .
Aztán eljön a maga irnokocskája, keres
hetenként tizenhat koronát, laknak a harma
dik emeleten egy szobás lakásban, idővel
megsokasodnak, aztán megöregednek és meg
halnak. llát ezt tartja maga életnek ? Étet ez ?
Igen ?
A lány : — Hallgat.
A férfi : Pedig azt mondták rá lány
korában rossz nő, vagy ha azt mondták is
jó nő, mindegy, ez a sorsa, ez a jövője.
A lá n y : — Utáua mondja a férfinak
csendes hangon, mint aki érzi, hogy nagy
igazságot mond — Ez a sorsa, ez a jövője.
A férfi : Ha ón né lennék, inkább len
nék rossz, mint jé nő. Mit bánnám én mit
beszélnek az emberek, én élni akarnék, ón

szolgáltatásunknak is más lesz a menete
nagyobb, tisztább lösz az eredménye.
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Tudományos asszonyok.

Telefon 93.
Kályha fűtésre a legjobb
barnaszén mázsánként pontosan
kimérve, házhoz szálütva

és minden másfajta szenek ju
tányos áron.
I-ső rendű nagyváradi mész
jutányos áron, kocsinként ár
én ge dmén nyel k aph aló k

Kőim
Jeremiás
szén és mészraktárában,
Kállai-u 1. — Viz-u, 20.
Pesti levél.
,.Politikai divatok.“
Budapest, 1909. f >br. 19.
Most jelent meg egy előkelő német
politikusnak, Helhunth v. Gerlachnak, a parla
mentről irt könyve. A Pesti Hírlap, mely
határozottan kormánypárti lap, február 17-iki
számában idézi Gerlachot, miszerint, az 1904-ik
évi magyar obstrukció jogos volt. Jogosságát
az is mutatja, hogjr a 48-as függetlenségi
párt, mikor azt kívánta, hogy uj választáso
kat ejtsenek s a nemzetre bízzak a köntöst,
diadalra jutott. Azonban obstrukció jogos csak
akkor lehet, ha az obstruáló kisebbségnek
reménye, vagy jobban mondva jogosultsága
van arra, hogy többséggé legyen, s kezeihez
kapja a parlamenti uralmat. Vannak azonban
— mondja Gorlach — született kisebbségek,
mint például Angliában az Írek, kiknek fizikai
lehetetlenség a többségre jutás. Ezeknek a z
obstruálása jogtalan, midőn véleményüket a
többségre akarják oktroálni.
A Pesti Hírlap ezeket a szavakat a balpárlra vonatkoztatja, s kifejteni próbálja, hogy
az ő instrukciójuk is jogtalan, mivel a balpárt
többségre jutása lehetetlenség. Lehetetlenség,
még pedig azért, mert programjuk ugyanaz
mint az uralmon ióvő függetlenségi párté.
így beszól a kormánypárti Pesti Hírlap
s valami megdöbbentő jelensége oz a magyar
kikiabálnám a jussomat, s nem engedném,
hogy fiatal éveim, siváran, emlékek nélkül
röpüljenek el felettem. A rossz nőnek van
múltja. Ha vasárnap délután, vagy esténkint,
összejönnek, maguk külvárosi proletárok, s
beszélgetnek, elsírják egymásnak panasszai
teli életüket, ha véletlenül egyik, valakinek
a „múltjáról* kozd beszélni, hogy felcsillan
a szemük, hogy bújnak egymáshoz közelebb.
És hallgatják csillogó szemekkel, száraz, kipattogzott ajakkal, másnak a múltját. És
melegednek ha hallják, hogy egy asszony
feliér, bársonyos testét nem a Munkának,
hanem a Szerelemnek á'dozá. Hallgatnak, s
midőn összenóznek, mindnek ott van az
arcán a fájdalom, a lemondás minden k e 
serűsége.
Mariska, ugye érzi, ho’gy igazam van,
érzi, hogy a maga hófehér karja nem arra
való, hogy éveken át csomagoljon velük, s
aztán meg súroljon, gyerekekre mosson. —
Ugye lüktet a vére, ugye azok a hófehér
karok lázadnak a Munka ellen, ugyo ölelni
akaruak, szerelmesen, forrón ölelni,^ s ellanKadni a buja, szerelmi lázban. Maga meg
értett Mariska, s hiszem, hogy nem beszéltem
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közállapotoknak ? Mint mikor a hatalmas, épp
arravaló, hogy az úri legények egy kicsit
erejű állat megunja a harcot azok ellen, kik !
kiboloudozzák magukat. — Magukat bolonfogságba akarják hurcolni, s maga megy a !
ditva.
vaskotrecbe, hol bár a szabadságról le kell
Akik ennél többet vártak, azoknak talál
mondani de kényelmes, nyugodt élete lesz.
ták
ki
voltaképen a hamvazó szerdát. Ez a
Ju;y történt a függetlenségi párttal is. De ne
nap
arra
való, hogy vissza imádkozzék a
gondoljuk, hogy ez a magyar fajnak valami
nyugalmas,
szeplőtelen farsangelőtti időtt, mi
.-.peciális rossz tulajdonsága, hogy oz a sokszor
kor
még
alig
áldoztak valamit a mamák ál
hangoztatott szalmaláng. Nem,' ez általános
tal
lelkűkbe
erőszakolt
kába reményekért.
emberi gyengeség. Ha a világ történetet néz- !
Addig
is
van
azonban
még egy éjszaka.
zük. látni fogjuk, az antik kis olasz államocs- :
Karnovál
utolsó
éjszakája.
Ha
eddig nem si
Kákban az emberi gyarlóságok következmé- '
került
uj
ideált
fogni
az
elpocsékolt
régi
uyeit a politikában. Egy államocskában a i
helyébe,
üsse
kő,
legalább
mulassunk
egyet
iegrettenetesebb tyrannia uralkodik, a nép j
isten igazába, ezen az ufólsó farsangi éj
fellázad, s a legeszményibb köztársaságot
szakán 1
teremti meg, emberi jogokkal, politikai egyen
bolond, aki még ma sem bolond !
lőséggel, birtokfelosziással. A leggyönyörűbb
D.
sociális állam. S az emberek, kik között
semmi korlat nincs, lassankint két csoportra
válnak, az igyekvők, s a semmittevők osztá
A Nyíregyházi Takarékpénztár
lyára. Az előbbiek természetes gazdagodnak, j
az utóbbiak szegényednek, s nemsokára újra í
Egyesület közgyűlése.
ott tartanak, ahol kezdették, a tyrannusnál.
Ö ez a változás matematikai pontossággal !
A Nyiregj házi Takarékpénztár Egyesüköveti egymást, évszázadokon által. Ma tor- j
sület folyó ho 14-ón tartotta meg ez évi
mészetesen, nem állhat igy fenn ez a dolog, i
rendes közgyűlését Somogyi Gyula igazga
mert hisz a gazdaság oly erős, a nagy do
tósági elnök elnöklésével, nagyszámú rész
gyönge szegénységgel szemben, hogy álla
vényes jelenlétében.
mok átalakulása nem történhetik valami
, 4 közgyűlés az igazgatóságnak a rész
könnyen. De az uj korban is hány esetben
vénytőke felemelése, a Pesti hazai első ta
történt még is igy. A XVf. Lajos' Francia
Bolond, aki nem bolond !
karékpénztár egyesülettel létesített szorosabb
országa, u forradalom, s utána Napóleon a
összeköttetés s kapcsolatosan az alapszabá
— Hushagyókeddi olvasmány. —
császár.
lyok megfelelő módosítása tárgyában elő
Ma már ott tartunk, h o g y — ón is ösmeterjesztett
javaslatait egyhangúlag elfogadta.
Farsang utolsó estéjo . . . Amit ma meg
merek akárhány embert, —'" a lapok politikai tehetsz, ne halaszd holnapra ! Mert ma éjjel
A közgyűlés az 1908. évi tiszta nye
hasábjait áiugorják, s a politikát valami bor kialszik a párázs, s holnap csak a hamu vár. reségből — mely az 1907. évről áthozott
zasztó dolognak tartják, mit kerülui kell. S Nos hát, rajta bűbájos lánykáim, mulassatok 22,266 koronával 281,149 koronát tesz, az
ez a politikai undor nőni fog, mindig több és át még egy estét, hátha végén csattan az alapszabályszerü jutalékok figyelembe véte
több józan ember fog akadni, ki utálattal ostor !
lével — osztalékul 140,000 koronát, vagyis
fordul el a politikától, s akkor jöhet majd
Hátha éppen az utolsó felvonásban kell részvényenként 70 koronát rendelt kiosztani,
egy igazi, ma talán még utópita sociális mogjelenni a királyfinak, akiért hiába ugrán — a tartalékalapokhoz 78,832 koronát csareform, mely átfogja alakitani, nem az álla- doztatok Vizkereszt ó ta ! Ámde akár megje tolt, — jótékonycólokra 3270. koronát utalt
dalmakat, hanem az embereket. S ha az em lenik, akár nem, ma meg kell csinálnátok a ki s az 1909. évi üzleteredményszámlára
29,091 koronát irt elő. A jótókonycólu ado
berek átváltoztak, akkor talán egy más, esz zárszámadást. Ma van az utolsó húzás.
ményi szép politikai élet fog kialakulni, hol
Zárszámadás . . . . nem is olyan tréfás mányok között a Szaboicsvármegyei Gaz
ez aszó „obstrukció," ösmoretleu fogalom lesz. dolog az, mint hinné az ember. Mennyi el dasági Egyesület által — 50 éves fenállása
Mit Írnak hát a Ilelhunth v, Gerlachok nyűtt selyemruha, kitáncolt lakktopán, testet- alkalmából — 1910-ben Nyíregyházán renkönyveket a politikáról, az obstrukcióról, nép lelket ölő izgalom, pusztuló ábránd, veszteit gezendő mezőgazdasági kiállítás költségeire
nevelő, lélek s eszme világositó könyvek remény rejlik ebben a szóban ilyenkor, far- i 1000 koronát ajánlót fel a közgyűlés.
A tőkefelemelési müveleP végrehajtása
kellenek, nem csak öunálló bank, hanem egy sang utóján.
után
az
egyesület saját tökéi a tisztviselői
más .előítéletek nélkül gondolkozó" társa- j
Az a képzelődő , isten", aki farsang j
nyugdíjalap
számításba vétele nélkül 3.200,000
dalom.
elején feltette magában, hogy'' hamvazó szer
A balpártiak kevesen vannak, s a lüg- dáig magába bolonditja az egész férfi világot, koronát fognak tenni.
Csapkay Jenő, Szikszay Pál és Meskó
getlonségieK sokan, nem jósolom, hanem formáival megrészegíti a bálok frakkos urait
megvagyok győződve róla, hogy eljön az idő, aki azt hitte, hogy szép szemével, istenadta I Elek kilépett igazgatósági tagok és Domokos
mikor Nagy György lesz a miniszterelnök, s j aki mellőzve, elriasztva régi hű barátját, Géza kilépett felügyelőbizottsági tag újból
akkor is támad majd egy kisebbség ellene, I százat vélt találni helyette, ma éjszaka alig egyhangúlag megválasztalak.
A közgyűlés Bogár Lajos városi fő
mely öt fogja obstruálni.
hanem zokogva fogja emlegetni annak az
jegyző
indítványra az igazgatóságnak és a
Valaki azt mondhatná: akkorára már J egynek a nevét, aki immár nem fog többé
tisztikarnak
az elért eredményért eiilismerését
megszületik az uj társadalom . . . . Szegény visszatérni. Szomorúan lehajtja a fejét és
és köszönetét fejezte ki.
bal párt!
szemrehányólag kérdezi önmagától: mirevaló
Szomorú é le !
volt oz a farsangi komédia, ha még azt is el
Lukács Gyula.
vette, amit farsang előtt még a magaraónak i
mondhattam?
hiába. Hiszem, hogy a maga életét is meg
Mit értek a hosszú, izgalmas' báli éjsza- j
fogja majd aranyozni a múlt, egy ódus, sze kák, ha egy igaz, őszinte szó emléke sem j
A pénzügyminiszter. Pintér Géza nyí
reimet hozó, raátnoritó nyár. Ugye megszerzi maradt meg belőle ?
regyházi
lakost a nagyenyedi pónzügyigazezt a múltat? Mert ha az embernek nincs
Hiszen igaz, hogy sokan szorították át j
jövője, még mindig lehet múltja, de ha múltja forrón, jelentőségteljesen a karcsúra össze- ' gatósághoz gyakornokká kinevezte.
nincs, nem lehet jövője.
A vallás és közoktatásügyi miniszter:
fűzött derekat, sok vágyó, beszédes pillan
A leány : — Elragadtatással néz a tással találkozott a lánytekintet, sok apró, Lyachovits Annát a nyiradonyi ovoda ve
férfire.
kedves kísérlet esett meg a lánysziv rabul zetőnőjévé kinevezte.
Kinevezés. Fülöp Dénes Nyirmadára,
Pedig az csak utolsó mondatért — mit ejtésére, de mi lett ezekből a kedves apró
taián olvasott valahol — beszólt annyit a ságokból farsang végéig?
j Veszély József pedig Nyírbátorba pénzügy
Az, hogy a lányok lesütött szemekkel j őri főbiztossá neveztetett ki.
múltról, jövőről. S a levegő tényleg bal
A föidmivelésügyi miniszter Győry Kálmán
zsamos, s a férfi szava egybeolvadt a völgy köszöntik az utcán a bálok hőseit, mintha vá- !
ből felhallatszó cigányzenével. A lányt meg- dúlnának, vagy mintha szógyenkoznónek. A j gazd. segédfoliigyelöt Sátoraljaújhelybe á t
széditetto a bóditó illat, a mámoritó levegő báléjok mámorában sok minden mogtörtónhe- j helyezte és a nyíregyházi gazdasági felügye
férfi tüzes szavai. Ragyog a szeme, a , tett, aminek megtörténtét másnap már alig ; lőség vezetésével Kauzsay Tibor s. felügyelőt
férfi pedig látja, hogy sikerült a dolga. A értjük, mintha nőm is mi volnánk azok, akik- j bízta meg.
A főispán Pál Béla jegyző gyakornokot
felhőrongy pedig *>zik a tiszta kék égen. j kel egy s más megesett.
Szóval — ugyebár szép kis olvasónőm, j Dögére anyakönyvvezeto helyettesnek ki
Pgy pillanatra a nap elé ér s eltakarja és a j
férfi fel sem nézve az égre, mondja : Eső I az idén is csak közönséges szédelgőnek bizo nevezte.
Pályázat. A debrecen—nyíregyháza—
jesz, megyünk haza. íi-s a lány hozzá simulva, ! nyult Karnevál ? ! Sokat Ígért és vajmi keve
csap—ungvári
állami ut javítási, illetvo újjá
>aronfogva mennek lefelé a kocsiáiiomáshoz, 1 set adott?
építési
munkálataira
az államépitészeti hivatal
Podig
hát
nem
ö
a
hibás!
Magában
van
hol forró nyári délután is állnak zárt kocsik . . . J
márc.
20-iki
határidővel
pályázatot irt ki.
a
hiba
szép
kis
nagysád
!
Minek
várt
olyan
j
A történetnek most kellene kezdődni.
Közelebbi
felvilágosítást
nevezett
hivatal ad
sokat Karneváltól ? Minek tűzött hozzá komoly j
L. Gyula.
a
116
—
909.
A.
számra
hivatkozónak.
reményeket is, mikor tudhatná hogy csak
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A selyemtenyésztési felügyelőség tudatja,
Kaszinóestély. A nyíregyházi kaszinó
szombaton tartotta meg háziestólyét, amelyen hogy a tenyésztéssel foglalkozni kívánóknak
ugyr a bel- mint a kültagok csaknem teljes nem csak városunkba, de a tanyákra és köz
számban jelentek meg, úgy hogy a termek ségekbe is ingyen ad petéket. Jelentkezések
alig voltak képesek befogadni a díszes kő* a honvéd utca 5. sz. alatt levő felügyelőség
zönsógot. Halasi János rendkívüli hatást ért nél jelentendók be. A gubó ára ez évre 2 K.
el szellemes beszédjével, amelyben a kaszinói j 30 fillérben állapíttatott meg kilónként.
élet jó és rossz oldalait ismertette, Garay
A Szabolcsvármegyel Bessenyei Kör folyó
Kálmán kupiézása a tőle megszokott jó volt. 1909. évi február hó 24-ón este fél S órakor
Záradékul ifi. Kállay András értőkéit kelle ; a korona-szálló dísztermében estét reudez,
mes hangján magyar nótákat. Ezután kezde 1 melyre tagjait és az érdeklődő közönséget
tét vette a táncz, mely Kiss Béla debreceni tisztelettel meghívja. Műsor: I. 1. a) Mozart:
cigányprímás bandájának közreműködésével Sonata, d-dur. b) Geminiani: Sonata, h-moll.
reggelig tartott.
Hegedűn előadja : Ysayö Jenő. 2. RachmaniÁthelyezés kübekker Mária menedékházi noff: Prélude. Zongorán előadja: Dienzl Osz
vezetőnő Nyiracsádra áthelyeztetett.
kár. 3. Viotti: a-mol-verseny (Ysaye kadenUj vasútvonal. A debreceni ós kas ciájával). Hegedűn előadja: Ysaye Jenő. 11.
sai kereskedelmi kamarák régen sürgetik i 1. a) Ilündel: Ária, h-moll. b) Wagner: Al
a 2 város közötti vasúti közlekedés i bumblatt. Hegedűn előadja: Ysaye Jenő. 2.
megjavítását. A tervezetet mindannyiszor Strauss—Dienzl: Keringő. Zongorán előadja:
Dienzl Oszkár. 3. Bruch: Skót ábránd. Hege
Nyíregyháza is erősen pártolta, mert az dűn előadja: Ysaye Jenő. Zongorán kísér:
nemcsak a vonatok számának nagyobbi- Dienzl Oszkár. A műsor egyes számai alatt
tását jelenti, hanem az oly sokszor meg a terem ajtait zárva tartja a rendezőség. A
ígért, de mindannyiszor vissza is ígért Kör ezentúl rendes jegyszedöket alkalmaz. E
gyorsvonatok járatását is lehetővé tenné. célból a bérlők számára is az összes estékre
szoló szelvényeket nyomatott ós a t. bérlők
Legújabban Görögszállás és Sárospatak tartoznak az illető estére szóló szelvényt
között akarnak egy uj vonalat létesíteni, a jegyszedőnek átadni. Jegyek válthatók
amely jelentékenyen megrövidítené a februrár hó 19-edikótöl február hó 23-ikán
vonalat. Az érdekeltség összehozását este 6 óráig a Forenci-féle könyvkereske
désben s este 7 órától kezdve a pénztárnál,
már meg is kezdették.
ós pedig a közepszékek első és második
Teadélutan. Tagadhatatlan, hogy a sorában tagnak 6 K-órt, nem tagnak 10 ív
farsang a végét járja, do oz nem lát ért ; az emelvénytől jobbra ós halra eső
szott azért inog a leányegylet vasárnapi harmadik ós megyodik sorban tagnak 4 Kteadélutánján. Olyan szép közönség gyűlt órt, nem tagnak 7 K -órt; az emelvénytől
ott össze, mintha csak most kezdődne balra eső többi sorokban, továbbá a középhetedik ós nyolcadik sorában tagnak
a mulatság saisonja. Gaál Irén Godövár- 3székek
K 50 f ért, nem tagnak 6 K ó r t ; a többi
asszonyát adta elő közvetlenséggel, me sorokban, tagnak 3 K-órt, nem tagnak 5 Klyet Kerekes Margit kísért ügyos zon órt, A 7 és 5. sz. kis páholy ára 20 K.
gora játékkal. Bódé Rózsika monológja nem tagnak 30 K ; a ü ós 4. sz. nagy pá
igun íotszett. Oláh Gizi és Kiss Jolán holy ára tagnak 25 K, num tagnak 35 K ;
tennis táncukkal arattak megérdemelt a 2. ós 1. sz. páholy ára tagnak 18 K. nem
tagnak 25 K. Számozatlan üllőhely ára tagtapsokst. Gyurcsán Bösko és Szabó Jó- 1 uak 2 k., nem tagnak 4 K. Műsor a pénz
zsef dialógja zárta be a nap fényes prog- ! tárnál 20 f-ért kapható. Kellemetlenségek
ramját, mely után elhalmozta a szereplő kikerülése végett kérjük és figyelmeztetjük
ket a közönség tetszés nyilvánításokkal. úgy a bérlőket, mind az egyes estókro
A kereskedők és gazdák körében a tanul szóló jegyek tulajdonosait, hogy ha jeg y e
ságos előadások sorozatát Sugár Ignác úr, iket nem tagokra akarják átruházni, szíves
a miskoici ipar ós kereskedelmi kamara tit kedjenek az árkülönbséget a titkárnál vagy
kárja e hó 22-én azaz 23-án togja folytatni. a Ferenci féle könyvkereskedésben kiegyen
Az előadás cime ós tartalma : A proletariátus líteni.
koletkozóso és fejlődése. Az előadó estéről
Késmarki szövöiskoia. A szövőipari pá
kis értesítők adnak biztos tájékoztatót, a lyára készülőknek
különösen figyelembe
melyek minden üzletben, kirakatokban kifüg ajánlható a kiváló színvonalú késmárki ál
gesztve lesznek.
lami szövő ipariskola, melynek rondes nap
Emlékeztető. Ma délelőtt Kerpoly pali tanfolyama 3 éves, a tanév szeptember
Kálmán a talajmüvelődésröl, Vehet Ist ben kezdődik. Behatási ós tandíj nincs. Kés
ván a zöldség- és gyümölcstatermelósről, márkon a megélhetés olcsó. Bővebb értesítés
az iskola igazgatóságától szerezhető.

Adomány. A Nyíregyházi

Takarók! pénztár egyesület 50 koronát, a Nyirj egyházi Hitelintézet pedig 30 koronát
adományozott a rendőri önsegélyző eg y e
sületnek, melyért ezúton mond köszöne
tét az elnökség.

Jubillárls kiállítás Szabolcsvármegye gaz
dasági egyesülete tudvalevőleg jubilláris ki| áliitást rendez, amely nagyszabású lesz ós
l egyes csoportúdban országos jellegűnek ter
veztetik. A kiállítás 1910-ben fog ugyan meg
tartatni, de az előkészületek már folyamatba
tétettek hogy az intózősóg vármegyénk min
den gazdasági tenyésztőjét bele vonhassa a
mozgalomba ós egyesitetett erővel biztosítsa
a kiállításnak úgy az erkölcsi, mint az anyagi
sikerét. Az előkészítő nagy bizottság a rész
letes műsor megállapítása céljából márc 7-ón
gyűlést tart a megyeházán, amelynek meg
állapodása értelmében azonnal megkezdi a
vezetőség a legnagyobb agitációt.
Megnyitás. A városunkban tervezett has
vizsgáló tanfolyam vezetője már kiképzést
nyert ós a vágóhidunkon laikusok számára
szervezett husvizsgáló tanfolyam már meg
nyitható. Jelentkezésekét Fekete Jenő állat
orvos fogad ei,
Halálozás. Vettük és mély részvéttel ad
juk le a következő gyászjelentést: Egert Józsefnó szül. kleebergi Stromayer Mária úgy
a saját mint gyerm ekei: Egert Adorján m.
kir. honvédhadnagy ós Egert Edith, ennek
terje Dr, Bobóczky Ervin cs. ós kir. ozredorvos ós íia Ervinke nemkülönben az összes
nagyszámú rokonok nevében is vigasztalha
tatlan mély fájdalommal tudatja, hogy forrón
szeretott férje, a legjobb atya, após, nagyapa
a drága testvér ós rokon dr. Egert József
magy. kir. honvédelmi ministeri osztálytaná
csos folyó évi február hó 3-án esteli 9 óra
kor, rövid de fájdalmas szenvedés után, élte
52-ik évében és 24 éves boldog házasság
után Monte-Carlóbau jobblótre szonderült. A
drága halott földi maradványai pénteken,
toiyó hó 19-én délután 4 órakor íognak a
kereposi ut melletti temető halottasházában, a
rom. kalh. egyház szertartása szerint beszen
teltetni és ugyanott a családi sírboltban örök
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő gyász
mise a boldogultuak lelki üdvéért folyó évi
február hó 20-áu délelőtt fél 10 órakor a
krisztinavárosi plébániatemplomban fog a
Mindenhatónak bemutattatok Budapest, 1909.
évi február hó 17-ón. Drága halottunknak
jóságos emléke legyen áldott!
A szalmafonó tanfolyam március első
napjában nyílik meg a Hatzeltéri épületben.
A tanfolyam iránt élénk érdeklődés mutat
kozik ami nem is C9uda mert a növendékek
nem csak művészi tárgyak készítését sajá
títják el. .hanem a készítményeket könuyü
szererl el is lehet adni.
dólntán ürmándy János a homoki gaz
Kendertermelósünk fellendítése céljából
Fürediék sikere Berlinben. Füredi Sándor, holnap este 6 órakor a városháza nagyter
dálkodásról, Gass Gyula a takarmány
növényekről, vasárnap Balogh Sándor ; füredi Samu ós Benkő Miksa őszinte nagy mében Füredy Lajos szaktanár előadást tart
koncertet tartottak f. hó ö-án és 13-án a kender és len termeléséről, valamint annak
az állattenyésztésről, Kerpely Kálmán sikerű
Berlinben. Mindkét este miiértö ós igen elő feldolgozási módjairól. Erre a kedvező alka
pedig a dohánytermelésről tart előadást kelő közönség töltötte meg a Rechstein ter lomra felhívjuk nem csak gazdálkodóink, de
a városháza nagy termében.
met. hol a koncert lefolyt, s meleg szeretettel a tőkepénzesek figyelmét is, akik felvilá
Gyűlés. A munkásbiztositó pénztár ünnepelte, mogujrázfatta a magyar muzsikusok gosítást nyernek a textil ós rokoniparágak
f. hó 21-én gyűlést tart 10 órai kezdet pompás játékát. A német közöusóg sokat vár meghonosításának hasznosságáról.
a muzsikális hirü magyaroktól, kik közül
tel hivatalos helyiségében.
Felmentés. Goldstoin Ferenc nyiraDohnányi, Vecsey, Geyer Stefi ós annyi más
Uj intézet. Életrevaló intézmény jeles művész került ki, s Fürediek e nagy clonyi és Rónay Ferenc dögéi anyakönyvalakult meg a héten Budapesten, amely várakozásnak minden tekintetben megfeleltek. vezotö helyettes állásától felmentetett.
a Magyar Nyugdíjbiztosító R. T. címet A lapok meleg elismeréssel nyilatkoztak ró
Talált tárgy. Azt mondják, hogy a
vette fel. Célját több ízben ismertettük luk s a másik koncert összes jegyei elővétel szemétben is lehet néha gyémánt darabot
már lapunkban. Elnökévé Gelléri Mórt, ben keltek el. Berlin lüktető zenei életében találni, ami igaz is, mert a rendőrséghez
mély jelentőségű esemény volt e két koncert,
egyik igazgatósági tagjává pedig Hlatky mely nagyban hozzájárult a magyar zene egy gyémánt szemet szolgáltattak most
Schlichter Gyulát választotta meg.
tekintélyének emeléséhez.
be, mint talált tárgyat.
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Szarvasból* bélelve
3 korona 20 fillér
Szőrmével bélelt 2
3 korona.
Tricot és kötött 20
krajcártól feljebb !!!

Magyar, francia én angol.

O

go

szépítő szerek, kézfliiomitók, hajvi
zek. hajfestékek. Pouder és parfüm
dekaszámra is mérve.

Blum berg
orthop.
kötszerész és
keztyügyáros
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S S m ellfüzök ^33 Nyíregyháza,
m érték szerin t készíttetnek.
Fűzőkből nagy kész raktár, melyeket 20 szá
zalékkal HF" árán alul árusít "lm

Városház-tér
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Az ág- ev. egyház a buzatór környékén

G azdálkodók fig y e lm é b e . Városunk
gazdálkodóit tigyelmezteti a város ható
sága, hogy az állami mének 1. évi márc.
1-ón jönnek Nyíregyházára.
Szerencsétlenség. Anarcson Kovács
Áron kocsis kezében a forgópisztoly
tisztítás közben elsüli, melynek golyója
Válu Józsefet életveszélyesen megsebesí
tette.
Széna eladás. A város majorkertjóbon

iskolaópitési célra telket keres. Akinek eladó

van jelentkezzék Bállá Jenő egyházi felü
gyelőnél.

A városi dalegylet vigestélye. A városi
(]alegylet holnapesti vigestójónek összes elő
készületei már teljesen megtörténtek. A ren
dezőség különös gondot fordított arra, hogy
a holnapi — immár hatodik nagy vigostély
_ az elmúlt óvek vigestóinek sikereivel
szemben csak emelkedést mutasson. A ren
dezőség természetesen gondoskodni fog arról
jS( hogy a vigesto közönségének élvezete
teljesen zavartalan legyen, s kirekesztessenek
mindazon elemek, kiknok jelenléte az er
kölcsi siker öregbítésére egyáltalán nem
szolgálhat. A vigesto végleges műsora a
következő: A rouó. Szentirmay Elemértől.
Énekli a városi Dalegylet. Művésznő leszek.
Monológ. Előadja Sexty Lili. Couplók. Elő
adja Garay Kálmán. Carricaturák. Bemutatják
Nómethy László és Kovács János. Belépő
duett a „Táncos huszárok" c. operettéből.
Előadják Illés József és Vietorisz Dániel.
Cabarot. Előadja Ligeti Lajos. Bűvészmutat
ványok. Bemutatja Gyurcsány Béla. Monológ.
Előadja Tamáska Endre. Coupiók. Előadja
Ligeti Lajos. Pepi tant. Gonéo Richardtói.
Énekli a városi dalegylet. Jegyek, valamint
asztalok a Korona szálló bérlőjénél elöjegyezhetók.
Nyilvános nyugtázás é s köszönet. A

Nyíregyházi Általános Hitelintézet tekin
tetes Igazgatósága iparostanonciskolánk:
céljaira huszonöt koronát küldött hoz
zám. Fogadja iskolánk iránt tanúsított
áldozatkészségéért, hálás köszönetemet.
Nyíregyházán,
1909.
február 18-án.
Orsovszky Gyula igazgató.
Kabarét. Dotnbrádon a sárospataki fő
iskola theologus tagjainak közreműködésé
vel folyó hó 21-ón a vigadó dísztermében
jótékonycélu kabaret-estóly lesz az ajaki sze
rencsétlenek javára. Belépti dij : szemólyen2 kor. 49 f., 1 kor. 60 f, és 1 kor. 20 fillér.
Kozdelo oste fél nyolc órakor. Előadás után
tánc reggelig. Jó zenéről, jó italokról és cuk
rászdáról gondoskodva van. A műsor igen
váitozatozatosan állíttatott össze.
Uj gyár. Nyíregyházán társasági ala

pon egy nagyobb szabású rum és likőrgyár van alakulóban.
Uj név Karóczlcai János nyirbélteki la
kos vezeték nevét Borosra, Kohn Izidor gyu1aji illetőségű kereskedő pedig Dénosre ma
gyarosította.
Eljegyzés Pothö Elek kemecsoi földbir
tokos kedvesleányát Idát eljegyezte Kriston
Sándor gávai földbirtokos.
Minden gazda, ki szőlőjét szereti „Milleniumtelep*-röl Nagyösz, Torontál megye,
szerzi be fajtiszta, mintakezelósü ós teljesen
megbízható szólöoltványait. Magyar vagy né
met vagy román szerb főárjegyzók ingyen
és bórmentve.
Tilos a bemenet. Szenzációként járta

bo városunkat az a hir, hogy a lakta
nyákba nem eresztik be a „cibileket,“
A. rendelkezést mozgósítássái, készen
léttel ós más ofélóvel hozták kapcsolatba.
Valószínű azonban, hogy a hadügymi
niszter rendolete a Póterváradon ós má
sutt lelbérelt szerbek által a lőpor rak
tárak ollen megkísérelt merényletekre
vezethető csupán vissza. A nagyosoménynok természetesen vannak derűs oldalai
is. Egv végrehajtó például kinn rekedt
a kapun amikor egy őrmesternél akarta
tiszteletét tenni.
Az Apolló-szinház látogatóinak e heti
műsorában kedves meglepetéssel lóg szol
gálni, t. i. magyar felvételekkel. Szép ha
zánk két legbájosabb vidékét lógja bemu
tatni. gyönyörű mozgófónykópekben. A Ba
laton vidékét, a magyar tenger legszebb
részleteit. És a Magos-tátrát, pazar termé
szeti szépségű felvidékünket.
Az erdőben vett fa tulajdonosait figyel
mezteti a városi hatóság annak március 1-óig
való elhordatására, mert ellenkező esetben a
rakásuk az első vevők kockázatára uj árve
résen fognak értékesíttetni.

tegnapelőtt megkezdődött a széna eladás
métermázsánként 8 koronájával.
Purim bál. A szokásos purim bált

a vezetőség ez évben márc. 7-ón tartja
meg a Koronában. A résztvevők már is
készülnek a jelmezekkel, melyek az
álarcos bál kedélyességéhez nagy mér
tékben járulnak hozzá. A rendezőség
mindent elkövet a siker érdekében. Aki
tévedésből meghívót nem kapott ós jo
got formál hozzá, forduljon kérelmével
Ivóim Ignác rb. elnökhöz.
Talált tárgy. Kisvarda határában egy
négyes fogathoz való gyeplószárat találtak,
amelyet valószínűleg elragadt lovak hagytak
ott. A nyomozást a főszolgabíró folyamatba
tette.
Eltűnt. Budai Lajos gvulaji gazdálkodó
nyomtalanul eltűnt.
Szökött katona. A laktanyák szo

báiban titokban bár, de mégis beszélget
nek a háborúról. A tiék diplomaták
porsze járatlanok a keleti kérdésben ós
rémképoket festenek maguk elé. Erre
vall, hogy sohasem volt anyi szökött
katona mint mostanában. Legutóbb
Yass István gógónyi születésű 65-ik
ezredbeli őrsvezető lett hűtlen a zászlóhoz.
Most országszerte körözik.
Húsárak. Az O. M. G. E. febr. 13-iki
jolontéso szerint az országban legdrá
gább a marhahús Sopronan (160 fill.)
és legolcsóbb Versecen (88 fillj, Nyíregy
háza 134 fillérről szerepel a kimutatás
ban.
Betörés. Tegnapra viradólag a Királytelken feltörték Friedman Mayer korcsmáját,
honnan nagyobb mennyiségű italnemüt vit
tek el.
Tüzek- Tegnapelőtt a Sándor Jakab
szénraktárának a toteje kigyuladt, csakhogy
a telefonon értesített tűzoltóság hamarosan
lokalizálta a tüzet, amely valószínűleg a szom
szédban eszközölt kómónyógetóstöt szárma
zott. Tegnap pedig a fogházban volt kémény
tűz.
Talált hulla. Nyírbátorban egy 30 éves
férfi hullájára találtak. A vizsgálatot folya! matba tették.
A hadsereg febr. havi száma érdekes

tartalommal jelent meg. Vargyas főhad
nagy a budapost—bécsi távlovaglást
irja le, amely nemcsak ezen sport ked
velőit, hanem a lóvalbánók minden nemét
i érdekelheti, Ferency főhadnagy a saintcyri trancia katona iskolát szakavatott
i tollal ismerteti. A katonai lóghajós osz| tályról és a boszniai katonák karácso
nyáról is találtunk benne kisebb közle
ményeket. A szép illustrációkban bövöl! ködő havi folyóirat szerkesztősége szí
vesen küld mutatványszámot aki egy
; lovolezö-Iapon hozzáfordul Aradra.
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uj csoport kérte besorozását a megszokott bálrendező egyesületek közzé. — Számításunkban
nem is csalódtunk, mert az eredmény a vára
kozást is felülmúlta. Derék postásaink pedig
az est fényes erkölcsi sikeréből ambíciót sze
rezhetnek a további társadalmi tevékenységhez.
A közönség elismerését csak fokozták a bálrendezők azzal, hogy a reggelig tarló tánc
után bevonultak a maguk foglalkozásához és
egyetlen téren sem volt fennakadás Este fél
9 tájon a Rákóczi-induló hangjai mellett vo
nult be Leschák Antal felügyelő diszelnök,
feleségestó 1. Utóbbit a sorfalat álló figvelmes
rendezőség egy szép csokorral is meglepte. _
Ettől az időtől kezdve szorgalmasan ropta a
táncot a nagytermet csaknem toljssen megtöltő
közönség. Szünet közben a telefon hírmondót
is bekapcsolták az azt megrendelő előfizetők
nek. csakhogy az a kedvezőtlen helyi viszo
nyok miatt nem igen vallott be. Az estélyen
1137 korona bevétel volt, melyből a tetemes
rendezési költségek levonása után 519 korona
korona 02 fillér jutott a postás altisztek és
ssolgák nyugdíjalapja és az ajkai bányaszerencsétlenek javára. — Jegyeiket megvál
tották s felüjfizettek: Lsschák Antal 50 korona,
dr. Meskó László, Sipos Gyula, Májerszky Béla’,
Gáspár Géza, Pöppel Gyula, Okolicsányi Lajos,’
Propper Ödön, id. Kállay András, Rosenthál
Ferenc, Leveleki Géza, dr. Prok Gyula, Nyí
regyházi Takarékpénztár, Petrovits Gyuba 10 —10
korona, Fried Dezső, Rozgonyi József, Nagy
Kálmán 6—ö korona, Szabó Gusztáv (p.-tiszt)
Kohn József (Vinea) Papp Endre, Moskovits
Emil, Mikecz Dezső, Ebrenfeld és Guttmann,
Nyírvidéki Takarékpénztár, dr. Kovács Miklós,’
dr. Szopkó Dezső, Szabolcsmegyei Népbank,
Megyery Géza, Szabó István, Hlatky-Schlichter
Gyula, Csázik Péter, Left'ier Sámuel, Madai
postahivatal, Kricsfalussy János, Polinszky
Ágoston, Silberstein Miklós, Lenhorn Sándor,
Surányi Imre, Surányi Sándor, Kovács Ákos
Osvátb Sándor, Wohlmann Károly, Segesvárv
István, Bogár Lajos, Zala László 5—5 korona,
Gavallér Ágoston, Pethő Móric (Nyírbátor)!
Szabó Lajos (Kemecse), Bóni gyártelep (Nyír
bátor), Molitórisz József (Szarvas), Tóth Erzsé
bet, Baruch Arnold, Brílll Simon, Majoros Ká
roly, Pisszer János, Gansl József, Scluvartz
József, dr. Korányi Endre, Fejér Imre, Gliick
Dezső, Trendl Károiyné, Gúnya Ignáczné .'(Ki
rálytelek), Leuchter Sámuel, dr Fekésházy
Endre, dr. Wildt György 4—4 korona. Marton
Ármin, Borbély Sámuel, Bodiczky Gabriella,
Hercz Pál, Ssabó Kálmán, Farkas Lázár, Czakó
Lajos, Fleiner Lajos, dr. Bodnár István, 3—3
korona. Kupin Péter, Simicsek Ferenc, Sipos
Gábor (Nagyvárad), Mándoki postahivatal, Gaal
Endréné, br, Mengersen, dr. Propper Dezső
Eisler Károly, dr. Guttmann Zsigmond, Gutt
mann Jenő, Osgván József, Maleczky Emil
Osváth Antal, Macza Ferenc, Klein Emánuel’,
id. Szalánczy Ferenc, Lichtmann Dszső, Roth-’
schild Márton, Gara Miklós, Rozgonyi Jenő,
Zacliari is János. Kalmár Ignác, Vadász Sándor’,
Siposs Árpád, Wirtschafter Ármin, ifj. Heuffeí
Lajos, Herskovits Gyula, Enimer Imre (Mándok),
Bideskuthy (Bakta), Bede Lajos, Zenes László,’
Stima András (Oros), Moór József, Glück Mór’
Löff.er Ernő, Erdey János, Huray Dániel’
Kresztyankó János, Leövey Sándor. Vargha
Ferenc, Neszty Zsigmondné (Nagykálló) Markó
Györgyné, Kecskés Józsof, dr. Goldmann Jó
zsef 2—2 korona. Vinter Rezsőné, N. N. Go
lián László, Kralicli György, Estók Károly, Kétz
i Lajos, Bajay István, Kreisler Simon,‘ Bálint
András, Molnár Sándor, Lichtblau Jakab Ko] vács János, Weinberger Johanna, Schwartz Ede,
j Schwartz Sámuel, Halmi Gábor, Diczházy Bar-’
Habás, Szokolay János, Gaza Dániel, Gdovin
Endréné, özv. Stolch Jánosné, Feldheim Jenő,
Matulka Ödön, Oberlander Zsigmond, Suhanecz
János, Erdey Sándor, Schmidt Józsefné, Tornai
János 1 —1 korona. Kiss Károly, Szabó Mihály
Forgó János 4 0 - 4 0 fillér, és ifj. Vaskó János’
20 fillér. A jótékonycélra való tekintettel
Nebenmayer Antal a táncterem kialkudott
bérleti összegéből 40 koronát engedett el. A
felülfizetőknek és jegymegváltóknak ezúton
mond köszönetét a rendező bizottság,

Uj állás. A ligetaljai járásban egy járás
orvosi állás üresedett meg. — Pályázani
az alispáni hivatalhoz március 15-ig lehet.
(608 909. K.)
A községi jegyzők nyugdijának rendezése
a megvalósulás felé közeleg. Erre vall az,
hogy alispánunk miniszteri rendeletből kifolyólag felhívta a jegyzőket személyi viszo
Értesítés. A nyíregyházi ág. hitv. evan<*
nyaik bejelontósóre.
___
tanyai iskolákban a hivatalos félévi iskolaBemutatkozás, a nyíregyházi posta és látogatások március hó 1-töl március hó 4 ig
távírda hivatali altisztek szombaton tartott bezárólag a következő sorrendben fognak
bálja fényesen sikerűit. Érdeklődéssel néztünk | megtartatni. Március hó 1-ón. délelőtt: B*mkó
a vállalkozás elé, ami nem is csoda, mikor egy I t. Thaisz K. t. u. a. délután: Súlyán t. Pro-

6

„ S Z A B O L C S 14

1909. február 13.

Órák és ékszerek, valódi ezüst, chinai és oldalon, a többi podig ki van vágva. Maga
kopa I. délelőtt; Salamon t. Tolnay P. dé
angol
ezüst dísztárgyak, evő eszközök, alkalmi elé hivatta a 3 község elöljáróit.
lután : Újtelek t. Bockó E. Március hó 2-án.
— Látom, — szólt hozzájuk — hogy
ajándékul
igen jutányosán és felelősség mel
délelőtt: Jakus t. Ország Gy. t. u. a. délu
az
ón
engedeimemet kiterjesztve magyaráz
tán: Felső-Sóskut. Huray. délelőtt: Kistelek lett beszerezhetők Vrabecz órás- és éksze
tátok.
Hanem
most már kötelessógtekkó teszem,
t. Kiss I. délután: Rozirét t. Márton Gy. résznél, Nyíregyháza, Iskola-utca 8.
hogy
a
megmaradt
fákat is vágjátok ki. A
Március hó 3-án. délelőtt: Halmos t. Bercsé
Kovács Ernő női divat vászon és ke
törzseket
szállítsátok
a lakásomhoz, a fakoronyi P. t. v. a. délután : Antal t. Kubinyi T. lengye üzletét e hó folyamán városháznája
és
a
ducskók
ezért
nektek maradnak.
délelőtt: Sípos t. Szekeres P. délután : Ná- utcza 9 szám alatt megnyitja.
Jó
?
dasi t. Sztatkievitz Gy. Március 4-én. déle
— Jó, köszönjük — feleltek azok.
lőtt: Manda t. Aczól S. t. u. a. délután: Bá- j
Alig telt el három hót s három szekér
lint t. Scholtz V. Nyíregyháza 1909. február
állított be O—er udvarára nagyon is rövid
hó 11. Az iskolai elnökség.
törzsfákkal megrakva.
A tavasz elöfutárjai megjelentek: a meg- j
O
—er mosolyogva szólt a 3 falu két
kereskedők széjjel küldik árjegyzékeiket. J
elöljáróságához,
akik felügyeltek a íaszálHatároznunk kell, kitől vegyünk, hol kapunk I
Tündérmesék.
i litásra:
jó árut ? Bizalom kérdése ez mindenek fö
— Na mégis, három falu szállított nelött, mert a mag külsejéről minőséget meg
Ö jó Andersen, mily sokáig
í
kém
ma
fát, ha csak egy-egy szekérrel is.
ítélni nem lehet, már pedig ha ocsut vetsz,
Bolondítottái enyémet!
A
törszek
is nagyon rövidek, de bár az se
gazt aratsz, — tartja a közmondás. A MauthMeséid egy csodás világról
baj.
Hanem
fiaim azt látom, hogy ti a jóner Ödön budapesti udvari magkereskedö
Ma is fülembe csengenek.
I szivűséggel visszaéltek és igy én nem leszek
cég, aely 35 éves eredménydus fenállása ,
Különösen az első szólam
j tovább szomszédotok ; eladom azt a birtokot.
óta minden tekintetben megbízhatónak bizo- j
Cseng bong még egyre, szüntelen:
El is adta és ezután az a három falu
nyúlt, megadja a választ a fönti kérdésre :
. . . Túl volt az opcrenciákon,
!
nem
jutott
olyan olcsó fához.
a cég áruja kitűnő. Helyes művelés mellett
Túl volt a tengeren.
*
biztos sekert, mely mindenkinek örömet sze
rez. Árjegyzéke, melyet kívánatra ingyen és
Akárhányszor boldogságról volt szó,
Máj lát h Antal a kancellár igen jó szivü
bérmentve küld, kézikönyve a gazdának,
Sohasem mondta senki még,
i ember volt. O vele azonban mégsem tudtak
kertésznek és a természet minden barátjának.
Hogy a szomszédban történt volna,
j ennyire kitenni, mert becsületes magyar tisztHanem valahol messze, rég,
! viselői voltak. Ezek sem tudták azonban azt
Éves jelentés. Az ipartestület most adta
Ahol gyöngyszemmé vált a harmat
ki múlt évről szóló jelentését egy 84 oldalas j
I megakadályozni, hogy az erdőből a falusiak
A bűvös rózsalevelén . . .
füzetben. A terjedelmes munka hozza a márc.
ne csak a lehullott galyakat vigyék el, ha
. . . Túl volt az opcrenciákon,
14-ón tartandó tisztújító közgyűlés meg
nem azok magok is segítettek egyes még
Túl volt a tengeren.
hívóját. Az elöljáróság jelentésének közlése
i jól álló galyakat a lehullásban.
után ismerteti az ipartörvény, a munkásEgyszer M. A. téli időben ment a z—i
Hallottam én is e világról
biztositó, az egyenes adók reformját, az
birtokára. Nagy kíváncsiságból beakarta járni
És ma is hallok eleget;
iparos továbbképző tanfolyamokat, a testü
í azt a birtokát. Sz. volt a tisztartója. Felültek
Még gyermek voltam, amikor már
leti hitelszövetkezetet, az építőiparosok szö
egy kocsira s járták-járták a birtokot, miglon
Elkábitották telkemet
vetségét, a győri kiállításon való részvételt,
az erdő felé fordultak. Hideg téli idő volt.
Tündérországgal ámítottak,
az iparművészeti kiállítás tervezetét, közli
; hólepellel borítva minden. Már messziről látHogy egykor én is meglelem . . .
azt is, hogy 35 iparostagja van a város kép
1 szott, hogy az erdőszólón 20 —25 kézi szánka
. . , Túl volt az operenciákon,
viseletének. A belélet cim alatt megtaláljuk,
'■ van, mind megrakodva fával.
Túl volt a tengeren.
hogy 1 rendes és 2 rendkívüli közgyűlést és
Az öreg Kancellárnak jobb szeme volt,
15 előljárósági gyűlést tartottak. — A múlt
mint tisztarájának és ö mondta Sz.-nek;
Beszéltek tündér Ilonáról,
évben az iparosok száma 40 el szaporodottnézze c sa k ! Sz. és meglátta, hogy azok erdőK i gyémánt várba éldegél,
Tisztavagyonként 33303 kor. 50 fillér sze
í dózsmálók.
Ahol örök üdvösség várja,
repel. Érdekes része a füzetnek az iparosok
— Odamegyünk kegyelmes uram, megnév- és lakásjegyzéke. A könyvet mig a
K i épkézlábbal odaér.
| ismerem ón mindet.
Oh mennyi tájat összejártam :
készlet tart, nem iparosok is megkaphatják
— Nem, nem — szólt a kancellár ur —
a jegyzői irodában.
Kerestem völgyön és hegyen . . .
inkább forduljunk vissza. Lássa, csak az ón
. . . Túl volt az operenciákon,
Az iparos ifjak egylete által a múlt va
osztályos atyáiníiai; még megtalálnák magu
Túl volt a tengeren.
sárnap rendezett álarcos bál úgy anyagilag, !
kat szegyeim.
*
mint erkölcsileg fényesen sikerült. Á „Ko- i
Hiszen találtam annyiszor már
rona“ termei zsúfolásig megteltek. - - Nagyon
Nincs más, mi dús tartalmot adjon,
Szivemnek nyíló lányszivet,
érdekes képet nyújtott a jelmezekben levő l
Nincs más, mi emberré tehet,
És
hittem is. hogy tündérország
álarcosok felvonulása, kiknek száma majdnem j
Csupán te vagy, te bosszuíürő,
Boldogságához az vezet,
meghaladta az ötvenet. A legsikerültebb és
Te kegyes, áldott szeretet.
Hanem a hűség szép tündére
legizlésesebb női jelmezt — mint búr leá- ;
*
I
Sosem maradt meg énvelem . . .
nyok — Neubauer Etus és Gizi viselték. Kí
E.
Mi
a
foglalkozása
?
. . . Túl volt az operenciákon,
vülük a sok jó között legjobbak voltak IIo- I
D
ohán:
Olyan
szegény
magyarsorsu
Túl volt a tengeren.
ük Mariska és Szilágyi Bözsiko „tavasz*-, !
|
ember.
valamint Orosz Terus „napraforgó* jelmezei, !
*
Ma már csak az fáj, hogy mesékben
A férfiak között legjobb volt Kazimir Károly ;
E. Miért volt büntetve?
Keni bízok többé, nem hiszek,
római harcosa s a sokaságból említésre mél
Bandi
József: Azért mert egy ember
Hogy
tán
örökre
elvesztettem
tók : Szedleezky Sándor „Nincs többé iszámegakart
ütni
és én visszaütöttem.
Keményt,
ábrándot
és
hitet,
kos?ág*-ja és Bezzeg József Mephisto jelmeze*
Hogy életemben minden szépről
Az erkölcsi siker még impozánsabb lett volna,
így szólt a nóta rendesen :
ha sikerül az ifjúság terve, mely szerint Zij
E. Danila János, rokonságban volt maga
Túl volt az operenciákon,
iahy színigazgató ruhatárából hoztak volna át
az elhalt Maszlej Jánossal ?
Túl volt a tengeren . . .
ruhákat, de az a ruhák késői átangedése
Daniila: Sógorom volt.
Dózsi Sándor.
E. Hogy ? Hisz az is nőtlen volt ?
miatt nem sikerült. Jó volna, ha a jövőben
0
D. Két egy testvér voltunk.
az egylet — úgy a nőknél mint a férfiaknál
E. Mondja meg már, hogy voltak ro— a legszebb es legcsunyább jelmezesek ju
| konok ?
talmazására dijakat tűzne ki. — Itt jelezzük,
Egyveleg.
D. Hát úgy kérem, hogy az ón anyám
hogy az ifjúság kedden az egylet helyisége
testvórjo volt Lősz Ferencnek . . . az pedig
iben Kamerái herceg eltemettetésével-, dal-,
O
—er gazdag birtokos volt ott a Dunánszavalat-, monológ-, énekes trialóg-, stb.- és - túl. Attól a birtokától, ahol lakott és házilag rokona Simon Andrásnak . . ,
tánccal egybekötött farsang utolsó napi nagy kezelt, jó ruesssze volt egy 4—500 holdas
E. Szóval nincsennek rokonságban ?
vigestót rendez 8 órai kezdettel s 1 korona birtoka, amelyet bérbe adott. Éhez a birtok
D. Igenis kérem, nem vagyunk.
*
belépő díjjal, melynek sikere — úgy mint az hoz tartozott mintegy 18—20 holdas erdő,
álarcos bálnál — előre is biztosra vehető.
amelytől a bérlő el volt tiltva. Az erdőnek
E. Andráscsik, talán maga is ütött egyet
Megbízható járású órák, divatos ék a tanyától eső másik három oldalán három Maszlon ?
A. Kérem, jogtalan vagyok ehez a
szerek, jóminőségü szemüvegek nagy község feküdt és pedig úgy, hogy a faluk
választékban. Grammophonok 40 kor.-tól, közel estek az erdőhöz: A bérlőnek az útja, célhoz.
*
akár köz, akár magán ügyben utazott, az er
lemezek 2 kor.-tól teljebb kaphatók: dőn túlra soha nem vezetett. O —er, mert
Fegyverbe mind az őrség,
jkazár órás-ékszerésznél, Városház-tér, megbízható bérlője volt, alig tcrdult meg ezen Zavar, futkosás, szörnyű az e s e t :
(Török-ház.)
i a kis birtokon. Égy Ízben az erdő melletti Egy magyar testőr a Burg folyosón
Szabolcsvármegye legnagyobb és már 30 három község két-két elöljárója megjelent Uram, teremtőm — leselkedett.
év óta fennálló néhai *l)eutsch Samu “ féle O—érnél, arra kérie a földes urat, hogy Nyáladók kölyke, bajsza se serkod,
cipő-üzletet (Városi palotában) veje Fricd- engedje meg téli Jojón a falu szegényeinek, Két napos testőr s ilyet no ki lát?
aiaun S. Sándor átvette és azt a mai kor j hogy az erdő szóién a lehullott száraz gályá Hogy alkonyattájt mint kánya lecsap
igényeinek
teljesen átalakítva tovább kat szedhessék. Megengedte. Úgy vagy 3 —4 S megcsókolt egy szép : szobacicát.
vezeti. — Midőn is az uj cég mérték esztendő múlva arra került O —er, s mint va Hm . . . ha cica von ! De más a bibe,
utáni megrendelésre műhelyét tetemesen dász ember az erdőbe is elment és akkor Szörnyedve súgják tovább a falak :
megnagyobbította, ajánljuk a n. é. közön , látta, hogy az egész erdőből valami két holA nagy császárné! szegényke fiú,
ség szives pártfogásába.
j dón van még fa, a bérlő lakása felé néző | Mázsaszámra raknak reája vasat.

CSARNOK
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A kapitány kék, lihegve sétál,
S vörös mint a főtt rák, főhadnagy, hadnagy,
Hy gaz merénylet! A sorsa — halál!
Halál! S hogy golyó, pallos, iegyen-e,
Nemes s testőr, foly hát a v ita ;
De fegyverbe se szökhet az őrség,
Denn a császárné a — dutyiba.
No íél-z Kamerád? To hatvko legény!
Katona féljen ? az visszadohog,
jvai-z l;át meghalsz! Egyszer legalább
Mindenki meghal, — nem uj a dolog,
gü-zke az urfi, de szólj igazán:
Tudtad ki vagyok ? Mond szemembe nekem.
Nem, parolámra. Vaj kiró lestél ?
Civil fecseghet, katona — nem.
Derék, de mit tész, ha rajt nem ütök ?
Ha meg súgom is, hogy én ki vagyok?
Elveszett úgyis, bátor a testőr :
lTgy legalább még egy csókot adok !
Szemtelen ! — toppant egy' csöpp piciiáb,
Császárné arca bíborba pirul,
Parányi ökle lesújtani vágy,
De cs.ik ogyr porc s már jókedvre vidul.
Kacag: Pompás volt e fránya fiú,
Máiul — őrmester . . . Nos hallja, inehot.
Szeretem a fess, bátor katonát.
Ni, de hol a mersz ? Csókért nein eped ?
Pedig — incselog bájjal, kecsesen :
Szabad, de — csak a kesztyühegyemet.

Szc rfeesz to i ii zenetek.
Vidéki előfizető. Beküldött cikkét csak
azon eietben adhatjuk I«, lia az arra vonatkozó
adatokat is hozzá beküldi, mire! súlyos állítá
sokat tartalmaz. — Az ipse felől már több Íz
ben hallottunk hasonló szépeket, sőt utóbbi
időben azt halljuk, hegy nálla a marakodások
napi renden vannak. Azt ea.liti Ön, hogy a fő
városi lapok a múlt évben mily üdvös munkát
\égeztek ezen piócák pusztításával; — legyen
meggyőződve; mi is ép oiy szívesen — mint
azok — elkövetünk mindent az afajta kullancs
elpusztítása erdőkében, csak adatait tessék bezolgálíatni, vagy pedig tessék cikkét a „Nyiltér*-be leadni és esetleg eire a rendőrfőnök
ügyeimét felhívni.
P'eloiős szerkesztő és laptulajdonos:

09
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mindenféle alakban és nagyságban

|| le g o lc s ó b b á ra k
rmi

®

M ID ID Fi-ni’

Nyíregyházán,
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75 százalék idő, pénz
ős m u n k a m e g ta k a rítá s.

A világhírű
.1 o li ii - f é l

Pazonyi-u. (Tahy-ház.)

Legjobb minőségű gramophonok,
különféle lemezek raktáron, nagyválasziban, kedvező r é s z ? e l f i z e t é s r e
kaphatók. — Lemezek előnyös csere
mellett váltatnak. Ugyancsak minden
e ié kellékük kaphatók ós javítások
-yorsan eszközöltetnek.

e

őzmosó
g é p e k , m ii a fa 
c s a rt)

o

ra
QO
O

Gyökeres oltványokból, amerikai ós európai
sima ós gyökeres vesszőkből, a világhírű
,Delawaré“-böl 1*, millió készlet.

N

3 BeSföidi szenek
Porosz szén
} darwini szén
j Ösztraui ko
vácsszén
I Koksz
í Brikett
;Faszén

Szállít waggonszámra,
valamint évi kötésre

Kiár Andor
czeg

D ebreczen,

Kizárólagw fával
I égetett biharm e-1
gyei (Élesd-RévMezöteiegd) fehér
darabos mész.
I Évi term elés 1000
waggon.

. Olcsó ár és pontos kiszolgálás. =

Szűcs Sándor

VW''
CP

p

-

Folíö magyarhoni parkotgyár és gőztürész részvénytársaság Kassán.

A j á n l j a : kitűnő tölgyfából készült sok
szorosan kitüntetett parké iá it, úgyne
vezett amerikait, tömör ós berakott koc
káit jutányos árak mellett. (Nedves la 
kásokba ajánljuk asp haltba rakott
parkettunkat. A ierakáskívánatra gyári
lerakók által a legpontosabban történik.
Bajzminták üij mentesen.
@
^
© ® @ ® Nagybani kivitel mindenfelé.
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Siirgöuyczini:

KLAR ANDOR

Kérjen ajánlatot! - wg

Meszet

=

szölőtelepe

D uókéi V. K.

Miklós-utcza 23. szám
Telefon interurbán: 445.

fia

S ihardíószeg

77

77
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konyh afelszerel esi vas- és
G ram ophon á r ü h á x : műszaki áruk üzletében.
Stern Hermán.

Meszel

S z ő lő

és vesszőről nagy képes árjegyzékem et ingyen
és bérm entve küldöm mag aki cím ét tudatja.
E zen könyvet még az is kérje, aki rendelni
nem akar, m ert sok hasznos tudnivalót tartalm az.

ST

i

S ! | | , A u i o v a g i n a ! s p r a y 1 a legmeg- 1 IJ I
.
bizhatóbb n ő i ó v s z e r K 15.
UJ 1
Szétküldés titoktartás m oilstt. 20 koronán falüli ran dőlésnél 20 szazatok avkodvezmény. K^pos árjegyzék
ingyen és bérm entve.

£3"
3
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Wirtschafter Ármin

Kőszenet

Gummi! Eredeti csomagolásban
Árak:
12 db finom minőség K 2 —
12 db francia gyártm. K 6—10
12 db eredeti amerika K 10—12
Capot american rövid K 4— 6
Halhólyag 12 db finom K 6—10
„Non pl us u l t r a “ K 12—16
Mintagyüjtemény célszerű összeállításban
12 drb K 6 . - . , 25 drb. K 8.—
Női óvszer „Pesarium oclisiutn" K 3 —5
Sórvkötö valódi angol acélrugóval K 7—10
Ca. és kir. szab. Keleti-féle pneumatikus
pelottával egy oldal K 12.—, két old. K 24.—
Óvakodjunk silány utánzatoktól !
Suspensor (heretartó) darabja K 1—2-40
Havi baj kötő darabja K 5 —11.
Haskötő darabja K 7—24. Gummi görcsórharisnya darabja K 3 —12. Irrigator teljesen
felszerelve, darabja K 5 —9.

T Qummiáruk és be<J • tegápolási cikkek
gyára, Budapest, IV., Koronahercsg-utca 17.

a legújabb rendszerű, foly
ton égő kályhák, asztal- j v*
tűzhelyek a legelíinyöseb- | S ben beszerelhetők:

Tisztelettel:

francia és amerikai
gyártmány i

.T^H PT

és ruhaíu a n g o r 1 ó
Gramophon áruház gépek, v alam in t
HLATK Y-SCH LiCH TEB GYULA.

m

Vármeg!teíiáz>utcza 5-St!ik sz á m . ©

•

ÓVSZEREKl
Orvosilag ajánlva! Feltétlen biztos

mellett kaphatók:

&

e

sI

| S^UlNiiHJHTEL&FEN-YETTEH

KSLIENM!Ü^TEL£!S!:.;;-V;
T.*S»T5V3SVT“ 1ÜZLTSST_-la.

1909. tebruár 20.
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Magyar
Magyar
Magyar
Magyar

Felsö-Sima-pusztán leví BBBMMMMKMMMMMMMMM

gyermek
labda
Tegye
adja.

„Messzelátó" tanya: 442 magyarhold,
52 holdra dohány-engedély, 16 hold
szőlő, kellő gazdasági épületekkel azon
nali átvétel mellett haszonbérbe adó,
vagy eladó. Bővebb értesítés nyerhető:

Minden magyar labda
a cserkoszoruba foglalt

Dr. Balázs Bertalan

„Magyar Labda

ügyvéd irodájában, D e b r c c z e n b e n .

V

^ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ^

bélyegzőt viseli.

! Mást el ne fogadjunk!
Minden jobb kereske
dj (lésben kapható. |í*-

Hirdetések

m

jutányosán felvétetnek a kiadóhivatal
ban.

fttr

I

gb.
^

Árverési hirdetmény.
A nyíregyházi „Korona" épületben
lévő zálogkölcsön intézet helyiségében
folyó évi március hó 10-ón délután 2
órakor a ki nőm váltott és meg nem
hosszabbitott arany-, ezüst- és egyéb
ingó zálogtárgyak hivatalos közeg köz
b ejöttével — nyilvános árverés utján
el lógnak adatni.
Miről úgy az érdekelt elzálogosítok
mint az árverésen résztvenni óhajtók
ezzel értesittetnek.
Nyíregyháza, 1909. február 12.

Práger Károly,
a zálogkölcsön intézet tulajdonosa.
• 0 • 0 0 0 0 0 , 0 0: 0; 0 -0' 0\ 0 0 0
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Sírkövek

\<

tíz százalékkal
olcsóbb
m i n t bárhol.
Nyiregyháza,
Kótaji-utcza 5. szám.
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A legnagyobb termést biztosító
kalászos-, luczerna-, csalamádó és kapás nö
vényeknél ; feltűnő jó eredményt mutat ki
szőlőben (70—95 hektoliter) a

fekálkompost-trágya

(emberürülék, tőzeggel szagtalanítva), felül
múlja a műtrágyát, mert több évi termöerövel bir és tartós eső sem képes elmosni.
100 mm. a telepen átvéve
. . . . 70 K
100 mm. vasútállomáson kocsiba rakva 90 K
Vidékre külön ajánlattal szolgálunk az ottan
álomásig bérmentve.

Kreisler Simon
divat és szönyegáruháza Nyíregyházán

Farsangi idényre
ajánlom gyönyörű selyem battistjaimat,
madeira hímzések, gyapjú, viole delainek, át
tört battistok, pongeselymek minden sziliben,
— teljes menyasszonyi kelengyék mesés
olcsó árakban. Továbbá ajánlom az Erdélyi
(Gredig) féle házban kizárólagos
s z ő n y e g á r u ü z le t e m e t

I
á

ahol mindennemű szőnyegek, linóleumok, függönyök, ágyteritók,
utazótakarók, lábtörlők, butorkelmék és még igen sok, itten

ható"0dkkek- bámulatos olcsó, leszál
lított árakban beszerezhetők.

i

T isztelettel :

Kreisler Simon,

Debreczeni Trágyagyár R. T.
Dobreczen, Sas-utcza o. szám.

BORBÉLY SÁMUEL
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Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
H y ir iu liz t i a

( e z e l ő t t : P 1R I N G E R J . U T Ó D A )
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liB F f a ío ii, Könyv- fis liapírtasliÉ sa és KönyvKölészetn
N y íreg y h áza, V áro sh áz-p alo ta.
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Legújabb stilü palissander, mahagóni és
fényezett háló és ebédlő
berendezések. A n g o l
úri- és női sálon gar
nitúrák. Ebédlő dívá
nyok.
Megfelelő árak.

Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond.
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Ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyel
mébe Szabolcsvármegyében legjobban felszerelt

papirraktárát,
mely árszámitás tekintetében a fővárosi nagy
cégekkel versenyképes. Modernül berendezett

könyvnyomdáját * könyvkötészetét
mely állandóan

kitűnő

szakerőkkel

dolgozik.

T essék á ra já n la to t kérn i, 'we

NYOMATOTT BORBÉLY SAMUUL (ezelőtt Piringer J. utóda) KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.

