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Március tizenöt.
i.

Ha várva várt ünnephez készülünk, 
előre megállapítjuk az ünneplés részle* 
leit. így vagyunk a március lő-iki, kiváló 
jelentőségű nemzeti ünneppel is. Ha a 
természet ébredésének enyhe fuvalata 
érint, eszünkbe jut, hogy közeledik amaz 
évforduló, amikor az egész nemzet érzü
letében visszhangzott azon fogadás: Es
küszünk . . .  rabok tovább nem leszünk . . . !

Napjainkban is előre összejönnek, 
megállapítják az ünneplés programmját. 
Azonban emez intézkedés csak a váro
sokban, olyan népes községekben törté
nik, ahol vannak férfiak, lelkes hazafiak, 
akik belátják, hogy eme napot, szabad
ságra törekvésünk évfordulóját megün
nepelni, mert kötessógünk. De hány olyan 
község van, melynek egyszerű lakossága, 
átéli emez évfordulót s tudomással sem 
bir arról, hogy egy ily nap eseményei
nek kiváló jelentősége, ;épen öt, a le- 
igázott parasztot, emelte legelső sorban 
emberi méltóságaira!

Közeledik az idei március tizenöt is, 
Készülnek az alkalmi beszédek, az al
kalmi költemények. A falragaszok, a 
nemzeti szinü papírokra nyomott botük,

i figyelmeztetik a közönséget, hogy ünnep
hez, hazafias ünnephez készülünk.

Nem vagyunk elfogultak, tiszteljük 
a tenni szokott intézkedésüket, mérlegelni 
tudjuk a lelkes beszédek, gyújtó költe
mények célját, hatását s épen ezért 
aggódva látjuk, hogy nincs meg nálunk, 
nem tapasztalható a hazafiságnak azon 
tüze, mely 1548-ban lángra gyújtotta az 
érzelmeket. Megalkuvást látunk a mos
toha helyzettel, Beletörődünk elviselhetlen 
sorsunkba. Tanulunk meghunyászkodni s 
érdekeink, önző céljaink, után futunk. A 
háromszinü zászlólengéseink, nincs többé 
azon varázsa, mely akkor volt, amidőn 
a dicső honvédek vére patakzott. Az 
agg harcosokban nem látjuk többé a 
félisteneket, akik összetörték az iga lán
cát, hősiességükkel kiérdemelték a világ ! 
csodálatát, a világ becsültetését . . .

Ha már most, amikor még a vór- 
keresztsóget átélt, a legrettenetosebb tu- 
sákat átküzdött, agg honvéd kezében 
látjuk a foszlánynyá lőtt lobogót, mi lesz, 
mi lehet később, amikor porlani fognak 
a dicsők, amikor avatatlan kezek érin
teni sem merik a szent ielvónyt ? Fájó 
érzés nyilalik szivünkbe, mindennek el- i 
gondolására! De nem, ennek bekövet
kezni nem szabad. Ha ez megtörténnék, 
a Petőfi és mások halhatlan szelleme

zúgná felénk, hogy gyávák, méltatlan 
| utódok vagyunk !

Nem, nem, te — édes Magyarom —
: nem íogsz soha megfeledkezni arról, 

hogy egy ily napon kezdett pirkadni a 
j szabedság hajnala. Te sohasem fogsz 

megfeledkezni, hogy egy ily napon Pe
tőfivel a nemzet milliói égre emelt ke
zekkel togadták : . . .  Esküszünk  . . ., ra
bok tovább nem leszünk . . . /

Ez a fogadás, ez a szent eskü járja 
át minden magyar szivét a legközelebbi 
és a későbbi március tizenötödikén. Ha 
eme szent eskü ereje egykor láncokat 
tört össze, börtönök rozsdás ajtaját nyi
totta tel, embereket egyenjogositott, hon- 
vódeket lelkesített, győzelemre vezetett, 

j jövőben is a hazafiság igéje marad.
Igen, de csak akkor, ha a székes

fővárostól a legkisebb laíuig, ha a pa
lotától a kunyhóig, minden magyar ha
zafias érzelmek között ünnepel, nemcsak 
ünnepel, hanem egy percre sem feledi, 
hogy március tizenötödikével kezdődött 
szabadságunk kivívásának küzdelme. 
Szűnjön meg hát e napon minden munka 
Zárassanak be a hivatalok, hogy hiva
talnok és polgár zavartalanul ünnepel
hessen emez évfordulón. Nyissák mog a 
templomokat, hirdessék a lelkészek, hogy 

| egy ily napon született meg a nemzet

T Á R C A .
A bálvány.

Észbontó minden porcikája 
S minél ostobább valaki,
Annál bolondabbal imádja 
S annál többnek kiállja ki! 
Megrészegít a szín, a forma,
A bűvös, bájos szemgödör,
A  hosszú haj, a tűz a csókba',
A kéj, az állati gyönyör . . .

Annál bolondabbal imádja,
Kit elvadított mámora!
Keni ismer többé a világra 
S az Istenére lem soha;
Csak egy előtt vágódik porba,
Csak az a bálvány mindene,
Mely változik s mégis egyforma 
És mindig — asszony a neve!

Asszony, vagy lány, akármelyikben 
Csak ezt a bálványt ismerem!
Én is. mint más, azt hittem: Isten! 
Egyetlen, külön Istenem . . .
Pedig közös Isten t bálvány :

Mindnyájunk tulajdona — mind !
Mi összeköt: vallás, vagy járvány, 
Nagyon múlandó rendszerint!

Felváltjuk egymást szent dagálylyal; 
ízlésünk, vágyunk változó ;
S c változásban óh, mint szárnyal 
A lelkünk! S  testünk mily mohó!
Ma ez előtt borulunk térdre,
Holnap más bálvány csal tovább,
Kinek milyen a fejecskéje,
Ki mennyit igér, mennyit ád ! ?

Ej, én már mindent megf izettem, 
Szenvedtem, sírtam eleget!
Csilloghatsz már gyönyörű szentem:
Én behunyom a szememet . . .
Bálvány, én immár összetörlek!
Gyotnos lesz az a regi ut !
Megcsaltad a hitem, letörted!
S  nem Isten az, ki csalni tud!

1907. május 30.
D 4z s i  S á n d o r .

A 15-ik század dobosa.
A háborús hirek hatása alatt most a 

közfigyelem a Boszniát megszállva tartó ka

tonaság feló fordult. Lépten nyomon sajnálják 
a szegény bakákat, akik mindig mogorván, 
ázvafázva, nélkülözések között végzik terhes 
kordon szolgálatukat. Már pedig ez nem úgy 
van, mert ahol annyi jóvéiü fiatal ember ke
rül össze, ott felüti tanyáját a vigasság és a 
dicsőség babórbokrainak a tövében kivirit a 
jóghátán, még a szeilós sátrak tövén is a ha
misítatlan bakahumor fája.

Egy-egy derűs jeioneten azután 3—4 
napig mulat az egész kompánia s amidőn az 
elócskul, jön helyette másik. Megesik azért, 
hogy a lelkeket néha előveszi az a leírhatat
lan sóvárgás, amelyben van valami az édes 
hazai föld után való vágyakozásból, a meg
szokott arcok hiányából, a kedvesét féitő 
s z ív  vergődéséből és a jövő bizonytalansága 
miatti aggódásból. Ez az állapot pedig raga
dós, mert egy borús arcú vitéz eszébe juttatja 
többinek is a maga gondjait. Ilyenkor azután 
a tisztek maguk köré gyűjtik a szabadnapos 
katonákat és mesélnek nekik a múltból, ha
zai dolgokat. A visszaemlékezés szárnyain 
azután hazarepülnek a lelkek a Duna—Tisza 
tájára, megfiirödnek ott a balzsamos levegő
ben, hogy azután felfrisülve, térjenek meg és 
a bércek között *is hősies magatartásukkal 
dicsőséget szerezzenek a magyar névnek.

Párisi bevásárlási utániból visszatérve kérem a n. é. közönséget a felhalmozott
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szabadsága, melyet Petőfl és társai, a 
nemzet szabadságának apostolai, próté- 
táltak. Rendezzenek iskolai ünnepeket, 
hogy a tanuló, a gyermek, a leendő 
férfi lelkesen, égre emelt kezekkel hir
desse : Esküszünk, rabok tovább nem 
leszünk !

Igen, ha azt akarjuk, hogy ünnep
lésünk teljes, annak emléke maradandó 
legyen, az ifjúságot, a gyermekeket bole 
kell vonnunk ünneplésünkbe. A legelső 
márciusi ünnep lelke is a fiatalság fel
buzdulása volt. Petőfi és társai nem fon
toskodtak, hanem beszéltek, lelkesítettek, 
a lelkesedést tett, erős, törhetlen elha
tározás követte. Tudjuk, hogy Petőfi 
csak egy volt, több talán nem is szüle
tik, de az ő szelleme ma is lelkesít, fog 
lelkesíteni, csak értse meg, akarja meg
érteni azon ifjúság, mely nem önzésből, 
hanem meggyőződésből cselekszik.

Ha azt akarjuk, hogy hazafias pol
gárokat neveljünk, a gyermekek szivébe 
kell oltanunk, vésnünk a honszerelem 
érzetét. Ök ami örököseink, eszméink 
örökéi, tőlük várjuk, hogy o vérrel szer
zett földet megvédik, megtartják, ük 
azok, akiktől megköveteljük, hogy min
denkor lelkesülve ünnepeljenek március 
tizenötödikén. Így, csak igy száll iva
dékról ivadékra a hazaszeretet érzete, 
a nagyok iránt érzett hála és kegyelet.

Ünnepeljünk, ünnepeljen minden ma
gyar a közelgő március tizenötödikén. 
Legyen ez az ünnep, valóságos nemzeti 
ünnep, amikor minden magyar hazafias 
érzelmének és egyik legszentebb köte
lességének éljen !

Válasz
„Tudományos asszonyok" cimü cikkre.

Olvasva e lapban a február hó 20-án 
megjelent .Tudományos asszonyok'-rói Írott 
cikket, vártam, hogy lesz aki felszólal a 
„Tudományos asszonyok” érdekében, de mivel 
nem akadt senki, igy tehát ón, ki még soha 
cikket nem Írtam, Ígérem, nem is fogok, sőt

„ S Z A B O L C S -

most sem írtam volna, hanem személyesen 
mondanám el arra vonatkozó nézetemet, ha 
ismerném azon cikk Íróját. Kár is volt Ön
nek, igazán kár, cikke alá „Öreg legény‘ -t 
írni, mert a nőkről való nézetei után ítélve 
látni való, hogy már .Öreg*.

Előre bocsájtom, hogy feminista nem 
vagyok, sőt határozottan állítom, hogy ná- 
lamnál nagyobb ellensége a feminizmusnak 

: nőm is létezik. — Ön a lolkiismerotlon fele
ség lelkiisraeretlensógót, a gondatlan anya 
nemtörődömségét, a tudomány és a művelt
ség rovására Írja, az ellen igazán protestáini 

i kell. Arról meg nem is kezdek Írni, hogy 
monnvire ferde felfogásai vannak azon nök- 

] ről, akik tisztességes munkával, hivatalban 
j keresik kenyerüket. Soraiból úgy veszem ki, 

hogy azok nem is méltóak arra, hogy .finom 
! úri emberek* feleségei lehessenek, és hogy 

azokból jó feleség, házi asszony és gondos 
í anya válhasson. — Igaz. hogy a nönjk hi- 
| vatása és munkaköre a házitüzhely határain 
i belül volt megszabva és ott kellett bevárni 
i álmai megvalósulását, a szépséges királyfi 
j megjöttél. De épen azért, mert igen sok leány 
; hosszú ideig várta-várta azt a bizonyos király

fit a mamája szoknyája mellett, mig az évek : 
annyira elrohantak feje fölött, hogy az ezüst 
szálak kezdtek kicsilláiniani holiéfürtei közül. 
Akkor kezdett azon morfondírozni, hogy miért 
nem is boldogíthatja ö azt, kit képzeletében 
olyan szépen, és olyan sokszor megrajzolt, 
és arra az eredményre jutott, hogy ennek 
oka a pénz hiánya volt. Ez adta a nők ke
zébe a fegyvert, hogy kilépjenek a küzdés 
porondjára és felvegyék a harcot a férfiak
kal. Mert hiába beszél nekem a tisztelt cikk
író Ur az ideaiismusról, annak csillaga már 
régen letűnt, manapság pénz uralja a világot, 
azt maga is tudhatja jól.

Most már megértheti, hogy miért lesz
nek a nők Maga által annyira megcsufolt 
.Tudományos asszonyok“-ká. Maga szerint 

| az a lány vagy asszony elítélendő, ki maga j 
j keresete folytán tartja fenn a családját. — j 

Szerintem nem. — Azonban a tisztességes ; 
kenyér keresés nem zárja azt so ki, hogy ' 

! amo'.lott valaki jó gazdasszony ne lehessen. , 
í Sőt az még inkább megtudja becsülni a garast, i 
| mert tudja, hogy mii ven nehéz a mai viszo- j 
i nyok között a létfenntartás és az sem mog- 
! vetendő dolog ha a feleseg mindenben segítő- j 
: társa férjének. Én azt tejesen összeférheted j 
í lennek tartom, hogy müveit és feivilágosodott i 
' nő, megtűrje hazában a tisztátlanságot, vagy j 
; pazarságot. — Könnyű annak rántást kavarni | 
i kinek van miből, de nehéz ám megkeresni! j

Hogy Ön ideális gondolkozásu ember azt el
hiszem, de hogy a gyomrát azt nagyon ^sze
reti, azt határozottan merem állítani. \  agy 
pedig Ön még azon középkori felfogásban 
leledzik, hogy' a nő még férjének rabszolgája 
legyen. Az már rég divatját múlta. A nő le
het odaadó feleség minden alárendeltség 
nélkül is. Vagy nem tudja, hogy ezokuek a 
lesajnált valójában pedig irigyelt .Tudomá
nyos asszonyokénak a szabó és a suszter 
kontójától sem a papák sem a férjek feje 
nem fáj ám.

Mondani valóm röviden ennyi volt, ugyan 
ezt még bővebben is kileli9tne fejteni, de 
nem akarom, hogy a bőbeszédűség vádját 
rám süssék. Hadjon Maga t. .Öreg legény* 
a .Tudományos asszonyok.“-nak bókét, nem 
szólva zsúr hölgyekről, a divatmajmokról és 
csupán szórakozni vágyó asszonyokról, kiket 
asszony leiemre magam is csak ostoroznék, 
mert nem tudhatja, hogy' Magának nem lehet- 
e még lánya, esetleg unokája oly'aa .Tudo
mányos aszony.*
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A gyermekek halandóságáról.
„Szubolcsvárruagye főorvosának jelentése 

szerint megyénkben a folyó évi januáréban 
G55-en haltak el s azok között volt 381 hét- 
éven aluli. Hatósági felügyelet alatt idegen 
ápolásban állott 3 törvényes és 141 törvényte
len gyermek ‘

Korunk felvihígosodottságára sötét ho
mályt vett azon körülmény, hogy a legelső ko

Ilyen testet-lelket megelevenítő történőikét 
mondok most el a következőkben.

A 15-ik mázad dobosa.
No fiuk, üljetek köróm, hadd beszéljek 

el nektek valamit a katona életből. Abból 
az életből, mely'et ti 3 hónapos önkétesek, 
kiket bakanyolven még .poros fülüeknek* 
„zöld hasuaknak*, „zsiros nyakuaknak* hív
nak, még nem is ismertek. ílisz még azt sem 
tudjátok, mi a baka. Ilalgassatok hát tőlem 
miut afféle öreg főhadnagytól egy esetet, 
moly' megmutatja nektek, hogy tud a baka 
füllenteni.

Volt a 15-ik századnál egy betyár do
bos, ki nevezetes volt lustaságáról és hazug
ságairól. Eihihotitek, hogy jól tudott hazudni, 
ha még a bakák között is tekintélyre tett 
ezen nővén szert. Czigány volt az istenadta s 
igy világos, hogy e tudományt részben még 
czivilkorában szerezte meg.

Inspectiós voltam. Mint ilyen éjfél után 
2 órakor az inspectióskatonákat mentem- 
vizsgálni, kiknek tudvalevőleg századjuk raj- 
sonja előtt ébren kell az éjét eltölteniök. Mi
kor a 15-ik századhoz érek, hasztalan kere
sem az inspectióst, hasztalan kiáltom a szo
kásos .inspectiós lö '-ö t, nem mutatkozik se
hol. Keresem össze vissza, mig végre egy

I sarokban látok egy katonát gubasztani. Oda 
! megyek s katonásan megrázom. Erre az fel

ébred, meglátva szolgálati jelvényemet, fel 
j akar ugrani, de a másik percben már felta

lálja magát, ülve marad s egész komoly are- 
j czal reám néz, sót a kezével csendre int. 
j Azt hittem megbolondult a fiú s első pilla

natra magam sem tudtam mit tegyok vole, 
! mig ő még piszegni is mert. Végre megszó

lítom: Mit csinálsz ott te!
.Csendesen hadnagy ur, egeret lesek!*
,Mit te czigánv?* (hangjárói megis- 

j mertem).
„Egeret lesoki*
Önkéntelen elkaczagtam magamat a 

czigány' fortélyán és kórdóm „Oszt* hányat 
; fogtál meg ?

.Egyet — csókolom a kezsit — most 
; lesek, kettőt már megfoghattam volna!* —

Annyira tetszett a czigány fiú, hogy fel 
sem jelentettem.

* *★
Egy másik alkalommal, mikor ugyan

csak vizsgálom az inspectiósokat az ón ci
gányom, istenesen horkol az égő inspectiós 
lámpa mellett. Kót-hároraszor megfricskázom 

j megse moczczan. Nem is ébredt fel csak akkor,
! amikor kezemet nem éppen barátságosan hoz-

I tam az arcával érintkezésbe. Felugrik, sza
lutál s jelentkezik mint inspectiós.

»Hó czigány', megint aludtál*- szólítom 
inog mosolyogva, s készen arra, hogy' most 

i már nem fog tudni hazudni.
, Alásan jelentem hadnagy' urnák nem 

i aludtam!*
„Nem-e, hát mit csináltál, hisz a fejed 

1 egészen hátra voit hajtva ?*
„Alásan jelentem hadnagy' urnák a csil- 

! lagokat olvastam. Éppen négy' hullott le ma 
i este.”

Erre a nem várt hazugságra máskor 
i már igazán dühbe jöttem volna, de nem tu- 
| dóm miért, erre a betyár czigányra igazán 
i nem tudtam haragudni s nem is büntettottem 

meg a fiú!.
Hanem elhatároztam, hogy ha mégegy'- 

szer alkalmat ad reá, igazán megtanítom s 
megleckéztetem. Némileg bosszantott is az, 
sót a fegyelemmel sem tartottam összeegy- 
oztethstönek, hogy a fiú a markába neves
sen s elhigy'je azt, hogy' eugem becsapott.

Kerestem is alkalmat, mert a czigány' 
kezdett konfidens lenni s ha az utcán látott 
arcán mindig ott volt bizony'os, bosszantó 
mosolygás.

Ú jdonságok! t X  K O H N IG N Á T Z  1
díszek, művirágok. A legjobb minőségű sápcipők óriási női férfi divat és rövidáru üzletében. íí
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telességeikről, gyermekeik gyógyíttatásáról meg- 
leledkeiő s z ü l ő k e t  pénzbüntetéssel kell ebbéli 
k ö ; e l e s * é g * i k  teljesítésére kényszeríteni. Sajnos j 
dolog, hogy azt mit minden szülőnek a szülei ; 
szeretet sugalma szerint teljesítenie kellene, a \ 
törvény parapbusaiuuk szigorú alkalmazásáral | 
lehet és akkor is csak részben elérni. Ilyen 
e tzomoritó viszonyok között nem csodálkozha
tunk, ha a gyermekek halandósága nem csök
ken es népünk nem szaporodik úgy, miként a 
művelt nyűgöt nemzetei.

Kevesen vagyunk, ez a számtalanszor is
mételt kijelentést fokozott tevékenységre ser
kentheti azokat, akik tehetnek valamit a uép 
gyermekei pusztulásának megakadályozására. 
Sokkal kevesebben vagyunk, mintsem közöny- 
nyél nézhetnék, hogy a magyar nemzet pusztul, 
vagy legalább nem produkálhat olyan szaporo- 
rodási perczentet, mint azon nemzeteknél ész
lelhető, amely nemzetek fiai és lányai első 
kötelességüknek ismerik hazájuk számára élet
erős poigáiokat és polgárnőket nevelni.

Ha igaz az, hogy bármely nemzet fsnnáll- 
haíúsának biztosítéka a polgárok zömében gyö
keredzik, akor mi nem elégedhetünk meg azzal 
hogy a gyermekeik pusztulását hideg közöny- 
nyél néző szülőkre rászabjuk a pénzbüntetést 
hauern oly módról és eszközről kell gondos
kodni, mely a szülőket legszentebb kötelessé
geik teljesítésére ösztönözze.

Nem elég a pénzbüntetés kiszabása, a 
vonatkozó törvény paragraphusainak alkalma
zása, mert a gyermekek halandóságát nem az 
okozza csupán, hogy a szegényebb sorsunk kö
zül igen sokan nem gyógykezeltetik beteg gyer
mekeiket, hanem vaunak olyan jeleuségek, 
melyeknek megtorlására nem képes a legszi
gorúbb törvény sem, melyeknek orvoslására 
nézve többet várhatunk az erkölcsi törvények 
alkalmazásától és különösen attól, hogy mi mó
don nyújtsunk az elvetemült, gyermeküket kel
lemetlen tehernek tekintő, földhöz ragadt sze
gény nőknek is gyermekeik felnevelésére. Ott 
hol a szegénység elviselhetlensége indítja az 
anyát gyermekének elpusztítására, álljon elő 
az emberszeretet gyakorlása, a huuiános intéz
mények jótékonysága, akkor az a bűnös nő is, 
aki szereimének csíimölcsét kész halálra kár
hoztatni, megdöbben és ragaszkodni fog ahoz, 
aki a jelen körülmények között teher rá nézve 
sík től szabadulni akar.

Nem haragudtam ugyan rá, sőt ha
eszembe jutott, nevetem felette.

* *
*S a sors össehozott minket ismét.

Egy alkalommal éppen ő is inspectiós 
volt, mikor ón az voltam. Midőn a 15 szá
zadhoz értem, a czigány lehajtott fejjel hor
kol. Csákója — akkor még csákósan tették 
a szolgálatot — az asztalon hever mellette. 
Nos — gondolom — itt az alkalom.

Vizet hozok s beleöntöm a csákóba, 
hogy az félig megteheti.

Akkor elkiáltom magamat torkom sza
kadtából .Inspectiós 15‘ . A czigány felugrik, 
f jére csapja csákóját, aztán elkezd bolondul 
ugrálni. A viz nyakába, arozába ömlött. De 
nem sokáig tartott zavara, a másik percben 
úgy vizesen elém ugrott s jelentkezett.

Ahogy ott állott, lefőzve, a viz csurgóit 
róla, igazán nevetséges alak volt, természe
tes, hogy csak hosszú kacagás után voltam 
képes szóhoz jutni.

,No more de most már csak aludtál ?*
„Alásan jelentem hadnagy urnák, nem !

aludtam!
.Ejnye a kutya üsse az oldalbordádat, 

még most is eltudnád tagadni !*
.Csókolom a kezét hadnagy ur, hisz 

láttam én, hogy betetszett a vizet önteni, Ó3 
azt hittem, csak macskázni tetszik velem.*

No ilyen hazugságok után bűn let volna 
3 fiút becsukalni. Nem is bántottam.

* *
Hát fmm, majd akor lesztek igazi bakák, 

ha igy fogtok hazudni. Addig bizony nagyon, 
de nagyon poros fiilüek vagytok. Ónk.

Avagy csodálkozhatunk-e azon, ha ezrekre 
megy évenkint h z  olyan s/.ereucsótlen gyerme
kek száma, akiket egyenesen az anyai kéz es 
roezakarat kerget a halálba? Hiszen tapasztal
hatjuk, hogy sok tűrhető anyagi állapotban 
levő, de a kényelmet szerető anya eltávolítja 
magától gyermekét, mielőtt az meglátta volna 
a napvilágét. Készek vagyunk elitélni azokat, 
akiknek nincs semmijük még egy rongydarab- 
jok sem, melybe gyermeküket a hideg ellen 
takarjak, ha bűnös kezekkel saját gyermekük 
életét pusztítják el, de ugyanakkor feledjük,

[ hogy sok nő felemelt fővel jár közöttünk olyan 
aki gyilkol, mielőtt életet adott volna annak, 
akinek már hordozása is alkalmatlan teher iá 
nézve, miről számtalan bírói eljárás tanúskodik 
az eléggé meg nem büntethető anyák és bű
neik részeseivel szemben.

De nemcsak a szegénysorsuak, tudatla
nok, bűnös érzelmüek, hanem azok is vétenek 
anyai kötelességük e'len, akik másra bízzák 
gyermekeik táplálását és gondozását. Sok anya 
a divat egyikének tekinti, hogy kicsinyét nem 
maga táplálja, hanem felfogadott és gyakran 
meg sem választott dajkára bízza azt. Én ezt 
az eljárást nagyon helytelennek, a gyermek- 
nevelésére nézve veszélyesnek tartom s csak 
azon esetben vélem megengedhetőnek, ha az 
anya betegeskedés, vagy más fontos ok miatt 
képtelen gyermekét önmaga szoptatni, de ak
kor is kiváló gond fordítandó arra, hogy a 
dajka egészségtelen ne legyen, mert a beteges, 
romlott vérü dajka beteges gyermeket nevel.

A gyermeknevelés nagy tudomány, melyet 
csak a gyermekét szerető anya képes kellően 
gyakorolni. Hiszen látjuk, hogy az igazi anya 
érzelemből fakadható forró szeretettel veszi kö
rül gyermekét, hogy képes öt az ezernyi vesze
delemtől megóvni. Ha pedig véletlenül és vá
ratlanul betegség látogatja meg, az édes anya 
kicsinyét, az anyai szeretet ott viraszt a bőcső 
felett és legjobb orvosuak bizonyul.

Vajba a magyar nők felfogni tudnák 
anyai magasztos kötelességüket és anyához mél
tóan cselekednének gyermekeik nevelése ,körül, 
Akkor sok szüle nem nézné bánatos arczczal 
szenvedő gyermekének betegeskedését, melyet 
abba a kéjelgö, bukott nőből lett dajka romlott 
vére vitt át, sok anyának késői bánata nem 
hullatna könyeket a korán feldomborult sir- 

' halomra és a nemzet erősbülne, szaporodnék!
Azon szülőkkel szemben, akik annyira 

tudatlanok és rosszakaratuak saját gyermekük
kel szemben, hogy közönynnyel nézik azoknak i 
szenvedését és elpusztulását, ahelyett, hogy j 
orvosoltatuák őket, legyen a hatóság szigorú j 
és mutasson példát érzékeny pénzbüntetés ál- j 
tel mindazoknak, akik kévéséit törődnek ki
csinyeik egészségével és életével.

Ott, alial sok elvetemült nő, az anyai 
érzelmekből kivetkezett anyákkal bünö* szö
vetségre lép a még serkenő élet elfojtására 
alkalmaztassák a törvény, olyan szigorral, 
miatlia többszörös gyilkosságról volna szó. A 
gyermekek pusztításának ez a módja felhábo
rítja, a becsületes érzelmit embereket es kü- | 

: löuöeen a tiszteeséges és gyermekeit szerető ; 
anyákat, akik kérdezni látszanak; egyedül az ; 
ember lehet képes magzatát elpusztítani akkor, 
miden a puszták legvérengzőbb vadai is őrzik 
és gonddal ápolják kicsinyeiket ? !

De ott, ahol a titkos szeretgéléa bűnben 
•zületett gyümölcse, a hol a nyomor gyermeke 
csak azért lesz kárkoztatva ha nem is halálra, 
de ami ennél is roeszabb a szándékos gondvi- 
seletlenség miatt lassa elerőtlenedéere, mely 
halállal szokott végződni, álljanak elő az em
berszeretet és a humánismus jótékony intéz
ményéi! Az az anya, ki szégyenét eltitkolni 
akarja, az, aki nem képes hajlékot találni, 
ahol betegségéből felgyógyuljon, találjon helyet 
elyan intézkedések által, mely intézkedések 
lehetővé tegye, miszerint az anya gondvisel
tessék betegségében és gyermeke, melyet sze
génysége miatt eltartani, gondviselm nem ké
pes,’ találjon helyet a humánismus által emelt 
intézményekben. így, csak igy érhetjük el, 
hogy megszűnjön a nagy varosok környékén 
űzetni szokott .angyalcsinálás* karhozatos

munkája, a gyermekeik elpusztítására gondoló 
és anyai nevezetre nem érdemes anyák em-
berpusztitása,

Sokat tehetnek még a közeégek és egy
házak a gyermekek halandóságának meg aka
dályozására gyermekmenhelyek és ovodák fel
állítása által, melyekn-k hasznos voltát senki 
nem vonhatja kétségbe.

Családapa.

Telefon 93.
Kályha fűtésre a legjobb

barnaszén mázsánként pontosan 
kimérve, házhoz szállítva

S k o s n m a .
és minden másfajta szenek ju
tányos áron.

I-ső rendű nagyváradi mész 
jutányos áron, kocsinként ár
engedménnyel kaphatók

Kohn Jeremiás
szén és mószraktárában,

Kállai-u 1 . — Viz-u. 20.

A zsidó nőegylet kabaretestéje.
Az idei farsang egyik legfényesebb 

mulatsága zajlott le f. évi febr. 27-ón. A meg
hívó fényes programja nagy és előkelő kö
zönséget vonzott, a nagyterem és a páholyok 
zsuífoiásig megteltek.

A programm két érdekes száma, t. i. 
Góth Sándor és neje előadása elmaradt, bár 
a rendezőség és elnökség minden lehetőt el
követett, hogy Góthék eljövetelét biztosítsa 
miután azok kiváló alakításait közönségünk 
itenni vendégszereplésükből is ismeri és nagy- 
rabecsüli.

A kabarét előadást Dr. Bartos Sándor 
konferencier nyitotta meg, ki elég fesztelent! 
mozgott a pódiumon, ötletekkel, adomákkal, 
majd utóbb Ferenczi Marcsa kisasszonynyal 
előadott rövid dialóggal szórakoztatta a kö
zönséget.

Medgyaszai Vilma előadása nagyon ké
sőn kezdődött, toilettejének rendbehozása 
miatt csak fél Í1 órakor lépet föl Hangja nem 
valami terjedelmes, erős, de kellemes, behí
zelgő ; sikamlós a szabad szerelmet dicsőítő 
couplói a köszönsóg egy részénél nagy tet
szést vívtak ki.

Az előadás után 11 órakor tánc vette 
kezdetét, mely azután egy órai megszakításai 
reggel hétig tartott, a fiatalság blazirtabb 
része sztrájkolt a tánc ellen, de volt elég 
tánekedvelő fiatalember, kik bőven kivették 
részüket a tánc örömeiből, ami könnyen ért
hető, hisz annyi szép uó ritkán vonzott a 
táncra, mint ebben a mulatságban.

A nagyterem egyik sarkán pezsgös- 
sátor volt fölállítva, a jókedvre derítő ital 
vígan folyt, amire szükség van a mai világ
ban, de a jótékony célt anyagilag jelenté
kenyen mozdította elő.

Pénteki levél.
Mese egy pár kis sárga cipóról.
Ott kezdődik a mese a gyárban, ahol 

megvárta a cipőt egy szerelmes szivii czi- 
pószsegéd, aki előtt, amig szabta, amig varta, 
egy pár keskeny, könnyű, finom, kicsike kis 
fehér láb táncolt, — bár hiszen képzeletben 
csak, valami kis masamódlánynak, vagy ta
lán éppen a cipőgyár egyik tüzőlányának 
apró lábacskái.

Csipke és Selyem  valamint 
Biousok és Euhadiszek
• nagy választékban érkeztek !O  %/

S T E R N S Á N D O R
nri- és női divat, kézimunka üzletében Nyíregyházán,
o o c o o g  Pazonyi-utea 2.
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Olyan szeretettel, olyan gonddal, olyan 
kedvesen varta meg a kis czipöket a legény, 
és olyan egypár könnyű, vékonytaipu, kar
csú sarkú, keskeny oriu kis topánkat reme
kelt a puha, finom, tapadós sárga bőrből, 
hogy szinte alig nyomott többet az egész egy 
selyemkeztyü súlyánál.

b,s mikor készen voltak a gyönyörű 
kis cipellők, a suszterlegóny szerette volna 
selyempapirba csomagolni, mint egy nyíló, 
harmatos virágot, úgy tenni el, mig eljönnek 
érte, vagy talán tán úgy vinni el, ha eljött 
már hozzá annak álmodott fehér lábacskák
nak a tulajdonosa.

Azonban hát, — a suszterlegóny más 
cselédje volt, a hatalmas, rengeteg nagy pénzű 
gyár fizetettmunkása, nem volt szabad som 
a bőrrel, amiből megvárta, sem az idővol, 
amíg varta, s a czipőt, egy darabszámba, 
szépen be kellett adni szombat este a rak
tárba.

A gyárból aztán útnak indították egy
szer a szép kis sárga topánkákat, sok ezer 
más testvérével együtt, szerte az ország min
den vonalára, mig azután kibontották eg} - 
szór a vaspántos iádákat egy apró ki vidéki 
metropolis divatüzletóben.

Ott rakták a segédek a pultra a cipő
ket, a rengeteg sok pár uj tavaszi cipőket, 
amikkel előre, tél közepén még, rendezték a 
raktárt.

Es meglátta ott a kis cipőket, egy lány. 
Egy nagyon szegény, nagyon csúnya, kicsi, 
elmaradt növésű, elvónhedt formájú kis ne- 
velónö, akinek nem volt ugyan több csak 
egy szoknyája, és az az egy szoknya is ko
pott volt és elviselt nagyon, akkor elseje 
volt azonban mégis, és a zsebében pénz volt, 
gyönyörű szép, ropogós uj bankók.

És vágy fogta el a csúnya, szálkás hajú 
vörösarcu kis leányt a gyönyörű kis topán- 
kák után, és az uj, érintetlen, szép nagy ban
kókat mind odaadta az egyetlen egy pár, 
finom, vékonytaipu kis cippolöór?.

Es ott kezdődött aztán a szegény kis 
sárga cipók nyomorúsága Hogy a nevelőnö- 
nek nem volt több, csak az az egy pár ci
pője, és a nevelőnőnek sokat kell sétálni, 
korzózni, — robotból. Szép időben, hóban, 
nagy esőben, sárban, megyen a rábízott kis 
leánygyerekekkel sétaképen, s megyen egye 
dűl, ha bevásárolni küldi az asszonya.

És menni kellett a csúnya, fakó kis ne- 
velónönek, az egyetlen egy pár kis sárga 
cipőjében, hévízben, olvadásba, csúnya, nagy, 
ólmosszürke esőzésekbe, sáros, lucskos asz 
falton, s ki a nagy messzi ko: csoiyapálya 
görcsös, havas, messzi országiján

Es mindig, csak abban azegy cipőben.. .
Szegénjr kis cipő, úgy elázott a csúnya, 

gonosz hóvizekben. Szépen rajzóit formája 
szétesett, vékony, könyü talpa földazzadt a 
szennyes sárba, karcu, magas, csinos sarka 
fólregörbült, keskeny, hegyes orra széjjel 
laposodott, puha sárga bőre kicserepesedett, 
nagy barna foltok lepték el, mint valami 
csúnya,, gonosz kiütések, mintha beteg lett 
volna a két kis elárvult úri csípő. . .

És az ostoba kis neveiőnónek, akinek 
csak egy pár cipőre tellett, de azt szépet 
vett, drágát, finomat nagyon, rövid egy pár 
hét alatt már egy cipője sincsen. . .

Mert azok a csúnya, széjjolázott, baina- 
foltos, görbesarku sárga nyári cipők, olyanok 
éppen olvadós hévízben, akár mezítláb járna 
a  gazdájuk. . . Mint valami fázós, vörös, 
nagy lúdtalpak._________________________ _

Órák és ékszerek, valódi ezüst, chinai és 
angol ezüst dísztárgyak, evő eszközök, alkalmi 
ajándékul igen jutányosán és felelősség mel
lett beszerezhetők Vrabecz órás- és éksze
résznél, Nyíregyháza, Iskola-utca 8.

HÍREK.
B ank— Bank.

Miért e nagy küzdelem 
Az önálló bankért ?
Pro és contra gyülésezés,
Kár itt minden szóért !

Akár Osztrák-Magyar-bank 
Akár ,ós* szó közte,
Önálló, vagy kartell-bank 
Nincs köszönet benne.

Hol préselik bankóinkat ?
A Nemzetnek mindegy,
Adókra és közköltségre,
Mind egy szálig elmegy.

Vagy talán, hát vigaszul,
Az maradjon nekünk,
Hogy ezután ott fönt Becsbe 
Ön-bankból fizetüok ?

Fel emelve ujjonc létszám,
Emeltünk már kvótát,
A sok magyar népdal költő,
Erről írjon nótát!

í
A közjogi kérdésekért,
Folyik a sok vita,
Közgazdasági létünknek,
Meg ásva a sírja.

_  Styx.

Március idusa. A városháza udvarán 
délután tartandó ünnepélyen a dalárda több 
Ízben fog énekelni, líájerszky Béla megnyi
tót. Góczy Géza ünnepi beszédet tart. Bartos 
Sándor ós az iparos ifjak kiküldötte verset 
fog szavalni. A szokásos bankét a Koroná- 

' bán lesz.
Kossuth ajándéka. A rendezeti tanácsú 

városok tisztviselői ós a községi jegyzők ezen
túl fóláru vasúti jegygyei utazhatnak.

A kereskedelemügyi miniszter az ipari só 
árát 2 K. 87 fillérben állapította meg.

A debreceni kereskedelmi ós iparkamara 
tudatja hogy kisiparosok honvéd bakkancsok 
szállítására ápr. 20 ig pályázhatnak.

llj név. Zvára István t.-litkei lakos Zvá- 
faira, Kóhn Ignác kótaji ill. budapesti lakó* 

j pedig Kótajira magyarosította u novót.
Mennyi jut Nyíregyházának ? A városok 

folsegélyezósere engedélyezett 2 millió ko- 
; rónából Wekerlo 165598 koronát folyósított 

Szögednek.
Emlékeztető. A helybeli főgimnázium kon- 

I certjót változatos programmal i'. hó 6-án tartja 
I meg a városi színházban.

Uj állás. Nyi rmada márc. 20-án segéd- 
í jegyzőt választ. Pályázni a kisvárdai szulga- 
I bírósághoz márc. 20-áig lehet.

Közlekedési hírek. A kereskedelemügyi 
miniszter a városnaményi hídnak vámmen
tességet engedélyezett és a latorczai komp 
használatba vételét tudomásul vette. Ezek 
áltai utat nyitott a szabolcsmegyeiek előtt a 
felvidék felé való közlekedésre.

Összeírás. Alispánunk elrendelte a siket- 
némáknak községenként való összeírását, mi
vel a kormány ingyenes iskoláztatásukat 
biztosítani kívánja.

Az uj bortörvény életbeléptetése tárgyá
gyában felhívást intézett főkapitányunk' a 
termelőkhöz ós árusítókhoz, melyben kita- 
nitja ökot kötelezettségükre.

A könyvszakértők országos egyesületet 
alakítottak amely kivonatra ajánl a vidéken 

! is bárkinek megbízható szakembereket, (cim 
| Budapest Szabadságtér 11.)

____________ „ S Z A B O L CS*_______ 1‘JOí). március 6.

Esküvő Kardos Giziké, dr. Kardos Samu 
leánya f. hó 17-ón tartja esküvőjét, dr. Vajda 
Józseffel a debreceni izr. templomban.

Értesítés. A Budapesten ós Kolozsvárott, 
; Keszthelyen, Tordán és Kisszebenben márc. 
i 29-től rendezendő gyümölcsószeti tanfolyamra 
i vonatkozó tudnivalókat alispánunk a köz

ségi elöljáróságoknak megküídötte közzététel 
I végett.

Temetés. Jeleztük már, hogy özv. Bod- 
j nár Istvánná 75 éves korában váratlanul el- 
| halt. A köztiszteletben álló, jótékony úrnő 
} temetése múlt hó 28-án általános részvét 
I mellett ment végbe, amelyen nemcsak a 
: széles körű rokonság, de városunk intelligen- 
; ciája is nagy számban vett részt.

A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület
1910 éri jubiláns kiállításának előkészítő nagy 

! bizottsága holnap, vasárnap délelőtt fél 11 
! órakor a városháza nagy termében ülést tart 

Ez alkalommal beszélik meg a főbb előkószü- 
1 leti intézkedéseket s megalakítják az egyes 
! szakcsoportok bizottságait, mely bizottságok 

azután a tervezet keretében a végrehajtó bi- 
! zottság utján önállóan intézik csoportjaik ügyeit

Mégegyszer az uszoda, A Ju'ia rt. által 
létesített uszoda vizhasználati joga sok beszédre 

1 ós hírlapi csikkezésre adott alkalmat melyben 
a földművelésügyi miniszter most mondotta 

j ki a zárszót a következő érdekes határozat- 
| bán. M. kir. földmivelésügyi miniszter.

86688/1. 4. 190S szám. Szabolcsvármegye al- 
| ispánjának. Nyíregyháza. A Sándor Mór nyí

regyháza lakoseilen folyamatbotett vizredőri 
kihágás! ügynek múlt évi 2056 ós 13613 sz. 
a. kelt jelentéseivel felterjesztett iratait azzal 
küldöm vassza, hogy az 1907 évi 21128 sz. 
a. hozott II. fokú büntető Ítéletét a panaszlott 

; felebezóséro felülvizsgálván, azt megváltoz
tatom ós a panaszlottat a terhére rótt kihá
gás vádja ós következményei aló! felmentem, 

j Az alsófoku ítéletek ugyanis a panaszlottat 
azért, mert a Júlia gőzmalom részvénytársa
ság részére 1906 évi 11225 szám alatt ideig
lenesen engedélyezett vízhasználatát amelyet 
a vármegyei alispánja az 1907 évi 16621 sz. 
a. kiadott véghatározattal visszavont, ezen 
most említett hatósági intézkedés daczára to
vább is gyakorolta az 1SS5 évi XXlil. t. ez.

■ 42 §-ába ütköző ós ezen törvény 184 § a 3 
pontja szerin minősülő kihágásban marasztai- 

j ták el. (A törvény idézett szakaszai szerint- 
minősülö kihágást az követi ei, aki engedé-/ . » Olyezés alá eső munkálatot hatósági engedély 

í nélkü létesít. Az adott esetben nem ily mun
kálat ióío itése, hanem az képezi a panasz 
tárgyát, hogy az uszodából kikerülő vizek 
az erre ny«rt ideiglenes engedély beszünte
tése iránt tett hatósági intézkedés után ós a 
Nyirvizszabályozó társulat csatornájába ve
zettettek be. Ez a ténykedés azonban kihá
gásként az adott esetben már azért sem mi
nősülhet, mert a vízműnek használaton kívül 
való helyezése, illetve beszüntetése a 16631/907 
számú határozattal az elsőfokú vizrendöri ha
tóság feladatává tétetett, amely hatóságnak 
módjában volt az e részben szükséges intéz
kedéseket a körülményekhez képest esetleg 
panaszos költségére hatósági végrehajtás ut
ján foganatosítani. Erről a felek órtesitendők 
Az eljárt I-sö fokú hatóságot utasítom, hogy 
amennyiben a kérdéses vízhasználathoz tar
tozó vízmüvek megszüntetése, illetve a régi 
állapot helyreállítása iránt még nem intéz
kedett volna, — ezen mulasztási pótolja, — 
Arra is figyelmeztetem a nevezett hatóságot, 
hogy vizrendöri kihágási ügyekben a felleb
bezés határideje nem 3, hanem 15 nap. Bu
dapest 1909 január hó 12. A miniszter meg
bízásából olvashatatlan aláírás s, k, ministeri 
tanácsos.

Keztyük
Szarvasból* bélelve 
3 korona 20 fillér 
Szőrmével bélelt

3 korona. 
Tricot és kötött 20 
krajcártól feljebb!!!
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mérték szerint készíttetnek. 
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Nyíregyháza,
Városház-tér 2. szám.
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Jubileum. Az ipartestülot negyedszázados 
fenállásának megünneplése céljából megteszi 
az előkészületeket. Ugyanis folyó hó 11-én 
elöljárósági gyűlést tart, melyen foglalkozik 
a jubileummal is. A tárgysorozat a következő : 
l/Szegődtetés és szabaditás. 2. Jelentés a 
a február havi bevételekről és kiadásokról.
3. Indítvány az ipartestülot negyedszázados 
fennállásának megünneplése iránt. 4. Ilostyák 
András és Lelioczky Károly kömivesiparosok 
kérvénye 100—100 korona évi segély meg
szavazása iránt. 5. Soltész József volt iparos 
ős vámszedö kérvénye segély kiutalása iránt.
6. Martinyi József volt fórfiszabó kérvénye 
15 korona segély kiutalása iránt. 7. A folyó 
hó 14-, esetleg 21-én tartandó közgyűlés 
tárgysorozatának előkészítése. 8. Esetleges 
indítványok.

Küzdelem az alkohol ellen. Dömötör 
György' tiszalöki róm. kath. plébános már 
régóta lelkes küzdelmet folytat az alkohol 
ellen. — Az igazi harcot azonban csak most 
veszi tel, midőn a dadai alsó járás községeit 
bejárva, az alkohol ellenes szövetség meg
alakításán fáradozik. Lapunk régi. kedvelt 
munkatársát igaz lelki örömmol üdvözöljük e 
nemes eszme szolgálatában s mi is minden
kor készek leszünk őt támogatni és híveit 
lapunk utján is szaporítani. Vajha még sok 
ilyen nemes leiek venné tel a harcot me
gyénkben a íestet-lelket gyilkoló alkohol 
eilen. —

Betöltendő állás. A nagykálbü elmegyógy
intézetben uj orvosi állást szerveztek. Bővebb 
felvilágosítást az intézet vezetősége ad. Pá
lyázati határidő márc. 15.

Áthelyezés- A vailás és közoktatásügyi 
miniszter Vajszado Károlyné felsóvisói óvó
nőt a nyírbátori állami ovodához áthelyezte.

Pályázat. A nyíregyházi pénzügyigazga- 
tóságnál irodatiszti állás üresedett inog. Pá
lyázni már 14-ig lehet.

Védekezés a ragály ellen. A nagy váro
sokban sokkal kedvezőtlenebbek a viszonyok 
az egészségre nézve s még is Budapesten 
felényit sem tesz ki a lólekszámhoz arányí
tott halálozás, mint Nyíregyházán, Ezt annak 
lehet betudni, hogy ott a ragályos betegsé
gek ellen kellőképen védekeznek. Legújab
ban példán! elrendelte az oífani polgármester, 
hogy a tisztviselők családjaiban előforduló j 
ilyen megbetegedés esetén csakis külön tiszti i 
orvosi engedólylyel járhatnak hivatalaikba.

Fehérnemű szállítás. A szabolcsmegyei ' 
közkórházak fehérnemű szükségletének biz
tosítása céljából május 17-én a megyeházán 
Írásbeli ajánlattal árlejtés lesz. A szükséglet
ről szóié kimutatás az alispúni hivatalban 
mogtekinthe'ö.

A hivatalnokok tekintélyének megóvását 
szolgálja az, hogy f. hó 1-én Karasz Józsefet 
2 és lél évi fegyházra ítélte a törvényszék 
mivel Velencey László rendörfogalmazót egv 
bottal le akarta ütni.

Szerencsétlenség. A Korona szálló pin
céjébe bele esett Kis József nap-zámos és 
veszélyesen megsérült.

Á hordójelzö hivatal a Hatzoltóren meg
kezdte működését. Mértékek hitelesítését ezu
tán a debreceni mértébhitelesitő hivatallal kell 
eszközöltetni.

Leszakadt csatorna. Az orosi uícai viz- 
tovezoió főcsatorna tegnapelőtt egy darabon 
beomlott. A hatóság átvizsgálja most az összes 
csatornákat.

A kisvárdai kaszinó egylet 1909, évi már
cius hó 6-án saját termében házi-estélyt 
rendez. Belépő-dijak : Személy-jegy 8 korona. 
Család-jegy 7 korona. Kezdete este 9 órakor. 
Az estélyen Zempléni Oláh Rudi bandája fog 
játszani. Az estély iránt általános érdeklődés
mutatkozik.

Ipari pályázatok vasúti szállítása. A sza- 
mosvölgyi vasút pályázatot nyitott, erdei ier- 
móuyék, faipari csikkek, üvegáruk, szőtt ó« 
fonott áruk, börnomüek, ruggyanta áruk, olaj 
es zsirnemüok, testö anyagok, fém neműek, 
aczól és vas nemüok, kefekötő áruk, rézmű
ves, bádogos és szerszám áruk szállításra. 
Ajánlatok márcz, 20-ig nyújtandók be. Bővebb 
felvilágosítást a kamara segédhivatala nyújt.

Uj orgona. A kiskőrösi ev. egyház be
írva  jelenlegi orgonája cólszerütlenségót, 
temploma nagyságához mórt nagyobb szabású 
díszes uj orgonának megrendülését határozta 
6i. Az orgona 21 fóvál'.ozatu és 16 aioiiókvál-

tozatu lesz. Az urgona felállításával Rieger 
Ottó hírneves budapesti orgonacóg lett meg
bízva, mely az orgonát augusztus haváig át
adni köteles.

Az izr. nőegylet mulatságát jegyeiket 
megváltották, illetve felül fizettek a követke
zők : Schönberger Albert (K.-Semjón) 10, 
Orosz L. II. 14, Dr. Gara Leó 10, Blumberg 
Jakab (Budaposi) 5, Bergstein Adolf 4, Prá- 
ger Károly 3, gróf Vay Gábornó 2, Licht- 

, mami Vilmos 8, özv. Palitz Jánosnó 3, özv. 
Básthy Birnáné 10, Surányi István 4, Burger 
Pál 14, Fried Ármin (Bpest) 10, Fried Ignátz 
(Nagyvárad) 10, Fried Leó (P.-Cserepes) 10, 
Kertész Béla (Kálló-Semjén) 2, Eltser Simon 
6, Gaal Béla (Oros) 4, Schvvarczer Adolf .9. 
Rosenbaum Ernő (Tóth) 2, Gara Henrik 2, 
Rosnay Klek 2, Silbersteio Miklós 7, Szabó 
Miklós 2. Dr. Szokolay Gyula ő, Czukor Sán
dor (Napkor) 3, WirtschaiTcer Ármin 13, Dr. 
Zinner Jenő 3, Garainy János 1, Mikecz De
zső 1. Ferenczi József 2, Halász Mór 3, Len- 
horn Sándor 5, Hartstein Ernő 7, Glück Dezső 
6, Kellner Jenő 5, Molnár Jenő 1, Dr. Vadász 
Leó 3, Kahler János ezredes 3, Ehrenfeld 

; Márton 5, Sarkady Adolf 3, Dr. Füredi Sán
dor 2, fingéi József 5, Weinberger Arthur 8, 
S/.emecz Lajas 3, Kiár István (Bpest) 4, Ha- 
lassy János 9, Steril Sáudor 3, Fried Salamon 
3, Dr. Juhász Sándor 2, Dr. Hartstein Józsot
3, Sehwarcz József 3, Ungár Ernő 5, Riedler \ 
Sámuelné 1, Silborstoin Sámuel 1, Gábor j

i Arthur 2, Lichtman Dezső 7, Lichtman Imre 2, ; 
Berger Endre 2, lválai Emil 2, Fried Dániel j 
20, Morgenstern Dezső 13, Ungár Béla 5, i 

; Bénodikt Arthur 3, Preiser Imre 2, Dr. Ungár !
Barna 3, Kiár Béla 13, Szakoly'i Sándor 

: (Szakoly) 2. Blau Mór 3, Dr. Laufer Miksa 3, | 
Burger Mór 17. Dr. Zala Jenő 2, Blau Lipót 1
4, Szántó Ignűcz 2, Friodmann Mór 2, Sch- 
warz Izidor 10, Dr. Goldmann József 3, Fried j 
Uermann 10, Hartstein Ernő 7, Liptay Jenő !

i 7, Kreislor ezég 10, Silberstein Géza 1, Prop- 
per Mór 1, Ferenczi Miksáné 4, Dr. Kiss 

i Ferenc (Komecse) 4, Dr. Goldman Mór 1, 
Siiborsteiu József 2, Kárász Dezső 1, Kiár 
Samu 18, Friedhber Ignátz 5, Kovács László | 
(N.-Kálló) 13, Klein Jenő (Nagv-Kálló) 13, i 
Dr. Vadász Sándor 2, Dr. Flegmann Sándor j 
10, Kiár Gusztáv 20, Gábor József 6, özvegy 
dr. Szókéné 2, Grausz Sámuel (Oros) 3, Eré
nyi Gyula 2, Propper Lajos 2, Dr. Propper 
Rezső 2, Rosenthal Gyula 13, Dr. Hajós Sán
dor 2, Silberstein László 5, Kiár Jenő 7, 
Hajdú Sándor (Debrecen) 13, Silberstein Ig
nátz 3, Kiár István 4, Weisz Ernő 2, Dr. Ro- 
senberg Emil 7, Propper Adolf 14. Haas If- 

■ nátz 20, Propper Samu (Bpest) 20, Lányi 
; Dezső 5, Rónay Jenő 2, Groák Ödön 14, 

Dr. Füredy Lajos 2, Haver József 4, Gál 
Jenő 2, Zoltán József 10, Dr. Gara Sándor 3,

: Kellner Jenő 10, S ern Jenőnó 20 koronát.
Siketnémák felvétele. A siketnómák uug- 

! vári, a jövő tanévben hat osztályú, áll. s. 
intézető az 19091910 iskolai évre 15 új 
növendéket vesz fel. Pályázati határidő: 
ápr. 15. Felvilágosítást szívesen ad az intézet 
igazgatósága.

Egy kis statisztika. Az O. M. G. E. iebr.
25-iki zarlata zerint az elsőrendű marhahús 
ára a következő volt az országban: Arad 132, 
Baja 112, Bgyarmat 100, Debriczen 128, Eszék 

| 140, Győr 160, Kassa 120, Léva 112, Losonc 
112, Miskolc H2, Nagybecskerek 112, Nagy- 
kanizsa 12", Nagyszeben 140, Nagyszentmik- 
lós 112, Nagyvárad 104, Nyíregyháza 134, 
Nyitra 120, Pancsova 112, Sátoraljaújhely 
112, Szatnrár 120, Temesvár 100, Ujarad 104, 
Versec 88, Zalaegerszeg 120, Zenta 108 fillér. 
Nyíregyháza ugylátszik a húsárakban is meg
tartotta az aranyközóputat.

Menyasszonyok és vőlegények, vala
mint Debreczenen keresztül utazóit és arany 
ezüst és ékszer ajándéktárgyak beszerzése 
előtt álók figyelmét felhívjuk a Lífkovits 
Arthur és Társa arany, ezüst, óra és ék
szerár u üzletére, mely Magyarországon a 
legnagyobb s Rcbreczonben a Piac-utcán 
van. —

Küry Klára Petráss Sári, Márkusne 
Szoyer Ilona, Sz. Varsányi Írón, Góthnó Ker
tész Ella, Ötvös Gitta, P. Gazsi Mariska, stb. 
hazánk legkiválóbb színésznőinek nyilatko
zatai igazolják a Kerpel-kézfiüomitó kellemes 
használatát és gyors os biztos hatást. Vörös, 
fagyos, folrepedt, érdes, durva, ráncot kezek

3 nap alatt ragyogó fehérré és bársonysi
mává lesznek a Kerpel kézfinomitó haszná
lata által. Nem zsíros é* nem ragad, tehát 
nappal is használható. 1 üveg ára 90 fillér,
4 üveget bórmentve küld Kerpel gyógytár, 
Budapest V. Lipót körút 28. Kerpel bőrfino- 
mitó mosdószappan 3 darab 1 korona 30 fil
lér, kapható Nyíregyházán Lányi Dezső 
gyógyszertárában és Eisier Károly cégnél.

Helyes utón. Egyes iparosaink azt 
szokást vették fel, hogy különböző 
szaktanfolyamok végzésével és kiállítá
sokon való megjelenésük által magukra 
vonják a közfigyelmet. — Ez nem csak 
hatásos reklám, de az ő képességüket 
is jelentékenyen fokozza. Buzdításul kö
zöljük, hogy Altman Pál helybeli szabó
mester a napokban jelesen végezte be 
a szabóiparosok továbbképzése céljából 
Budapesten rendezett kurzust.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
múlt hó 27-én tárgyalta Szabolcsmegye gaz
dasági egyesületének a dohánytermelés és 
beváltás tárgyában tett javaslatát, melyet 
pártolólag terjeszt fel a kormányhoz.

Gondnokság. Tóth Jenő nyíregyházi 
lakos törvényszókileg gondnokság alá 
helyeztetett.

Éltüut leány. Gyöngyösi Borbála 
máriapócsi 16 éves leány nyomtalanul 
eltűnt. A vizsgálat erélyesen folyik mert 
nincs kizárva bűntény fennttorgása sem.

Talált tárgy. Rendőrségünknél régibb 
idő óta egy értókos esernyő van letétbe, 
melyet tulajdonosának nem jelentkezése 
esetén a napokban elíognak árverezni.

A borzalmak hazájából a cime annak a 
képsorozatnak, melyet az Apolló-szinház e heti 
műsorában bemutat. E képek újabb felvéte
lek az elpusztult Messináról és Reggio di 
Calabriáról, Eredeti mozgófónyképekben meg
elevenednek előttünk a borzalmas kataszrófa 

! utáni rettenetes jelenetek. Látjuk a romváros 
; látképét. Az épületroncsok közzül élő embe- 
i reket kiásni, a mentési munkálatok legérde

kesebb jeleneteit, az első segélynyújtásokat 
stb. Mindezt igen jól sikerült tsrmészetes fel
vételekben. Ezen magában is nagy látványos 
ságot képező képen kívül is az eheti műsor 
oly szépen van összevállogatva és oly vál
tozatos, hogy e tekintetben a legkényesebb 
igényeket is kielégíti. Műsoron van: Téli 
sportok. Remek természetes felvételek a ha
vasokból. Képek a francia forradalomból. 
Gyönyörűen összeállított jelenetek Robespiere 

j és Danton korából, a leghíresebb francia 
színművészek közreműködésével. — Akadály 
verseny Alagon. Kitűnő magyar felvételű 
sportképek az őszi meetingről. ínyenc sze
relme ! Igen jó humoru tragikomikus história. 
Babacirkusz. Pompás, gyönyörűen színezett 
képzorozat. A gyermeksereg kedvenc képe. 
Feltűnő újdonság, mindenütt állandóan műso
ron. — Koldus álma. Igen ügyesen rendezett 
tréfás képsorozat. — Bűnös féltékenység. 
Szintén elsőrendű kép. Előadások, mint ren
desen, szombaton, vasárnap és hétfőn este 8 
és 9 órakor és vasárnap d. u. 3—7-ig.

Eltűnt csomag. Skrabó Kovács Juliánná 
balkányi postaalkalmazott keze alól szekeren 
való szállítás közben egy okmányokat tartal
mazó értékes csomag eltűnt. — A vizsgálat 
deríti majd ki, hogy lopás, vagy pedig el
veszés forog-e fenn.

Lesz-e árvíz. A hirtelen jött olvadás 
megduzzasztotta ugyan a Tisza és a 
csatornák vizét, melyeknek szabad folyá- 

i sát a jég táblák is akadályozzák, de 
■ azért a vizszabályozó társulatoktól kapott 
j értesüléseink szerint árvíztől tarteni nem 
I kell.

Eltűntek. Joó Ferenc orosi napszámos, 
j Kocsis Balázs dombrádi kisgazda, Simon István 
; és Berger János kisvárdai betonmunkások 
j nyomtalanul eltűntek.

A „Cyklop“ és W. K. W. védjegyű 
férfi, női é s  gyermek cipők egyedüli e lá 
rusítója Friedmann S. Sándor (Városház
palota.)
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Meghívó.
A „Júlia" gőzmalom r. 1  Nyíregyházán 
1909. évi március hó 26-án délután 3  

órakor saját helyiségében tartandó

V. évi
rendes közgyűlésére

részvényeseit ezennel tisztelettel meghívja.

T á r g y s o r o z a t i
1. Igazgatóság jelentése a vállalat álla

potáról és a lefolyt üzleti év eredményéről.
2. 1908. évi zárszámadás és mérleg elő

terjesztése és megállapitása.
3. A felügyelő bizottság jelentése.
4. Javaslat a veszteség leírása és a 

részvénytőke leszállítása ügyében.
5. Az igazgatóság és felügyelő bizott

ság részére a felmentvény megadása.
6. Alapszabály módosítása.
7. A vállalat ingatlanának megterhelése 

és a vállalat jövője feletti intézkedés.
8. Igazgatóság és felügyelő bizottság 

lemondásának bejelentése és uj igazgatóság 
és felügyelő bizottsági tagoknak a választása.

9. Esetleges indítványok.
Nyíregyháza, 1909. március 4.

A z ig a z g a t ó s á g .

A n y á k , ó v á jto k  g y e r m e k e i t e k e t
a H é t g e r in c z e lg ö r b O lé s t ő l !

Nincs többé elgörbült t e s t !

Ha az én utál nem ért, a legism ertebb orvosok ál t i  
ajánlott orthopad támasztó fűzőmet használja. K é s é 
s é n  könnyű  és h yg ien ik u s. V a ttá zá s n é lk ü l 
e lfö d i az e g é sz  e lg ö lb ü lé s t . Ferdenövésre hajló 
iskkolás gyerm ekeknek nélkülözhetlen mentó és- és 
ovóeszköze! 30 éve fennálló testecyenészeíi müinté- 
zeteinben a legtökéletesebb technikai kivitelben és 

mérsékelt árak  mellett készülnek. — Továbbá: 
eg y en esta rtó k , Járók észü lék ek , xnülábak és 
m ükezek, cs. és  k ir á ly i szab ad alm azott  

K e le ti-fé le  sérvk ötök , haskötök .
U j ü  G u m m i-g ö r c s é r h a r i  rr j k
v arra t nélkül, valam int a betegápoláshoz szüksékes 
eszközök. — Képes árjegyzék ingyen és bénneutve.

TiTűklíi’fi T °*"v°s*sebészi müszer- t i  ü • kötszer-gyáros.
Budapest, IV., Koronaherceg utca 17. sz.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Szőlő oltvány
és vesszőről nagy képes árjegyzékem et ingyen 
és bérm enti e küldöm meg aki cím et tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje , aki rendelni 
nem akar, m ert sok hasznos udnivalót tartalm az. 
G yökeres  o ltv á n y o k b ó l, a m e r ik a i  és e u ró p a i 
s im a  és g y ö k eres  v essző k b ő l, n T ilág h irli 

r l ) c !u w a ré “-b ö l l 1 , m illió  k é sz le t. 
------- Olcsó ár és pontos kiszolgálás. :-----------

S z ű c s  S á n d o r  f ia  .szőlőtelepe 
B ihard iószeg

I
I

Az alapszabályok 27. §-a értelmében : A 
szavazati jog gyakorlására csak oly részvényes 
vau jogosítva, ki a közgyűlés meghirdetését 8 
(nyolc) nappal megelőzőleg részvényét nevére 
íratta, és azt a közgyűlés előtti napig a tár
sulatnál, vagy valamely pénzintézetnél leté- 
teményezte.

Steckenpfercl 
Liliom szappan

legjobb bfrfinomitó, úgyszintén 

szeplő elleni óvszer.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

ezukorkánáiRéthy -féle 
pemetefű

Vásárlásnál azonban vigyázzunk 
és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 1 

sok haszontalan utánzata van.

i d o b o z  6 0  f i l lé r .

Csak Réthy-félét fogadjunk el!

Mindenhol kapható.

L e g t ö k é l e t e s e b b  a

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 
::: kezelés. ::: 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
:::: tatjuk. ::::

Lukács és 
Schwarcz
BUDAPEST, 

Váci-körűt 60.

&
teljesen látható irásu

í r ó g é p .

j é ©

Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület.

A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület
folyó óv március hó 14-én, délelőtt 10 órakor 

------------: saját helyiségében ------------- ------ - ■ - -..—

ven cl k i v ü ! i k öz gyűlést
tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

Nyíregyháza, 1809. március 2.
AZ IGAZGATÓSÁG,

T á r g y  :
1. Két igazgatósági tag választása.
2. Egy felügyelőbizottsági tag választása.

Az alapszabályok 24. §-a értelmében a közgyűlésen szava
zati joggal csak azon részvényes bir, ki részvényeit a közgyűlést 
megelőző 45 nappal nevére Íratta és a közgyűlést megelőző köznap 
déli 12 órájáig az egyesület pénztáránál Je nem járt szelvényeivel 
együtt letette.

QOOO

A hölgyközönség figyelmébe!!
A  l e g d i v a t o s a b b  b e l -  é s  k ü l f ö l d i  s z ö 
v e t e k ,  s e l y m e k ,  v á s z n a k ,  a s z t a l n e m ü e k  
f ü g g ö n y ö k  é s  s z ő n y e g e k  k a p h a t ó k  :

ití 9.
QOOOOOOOOOOöQOQQQBOQOOOQOOOp^ ^
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I  s í r k ö v e k  i
0  , 9

mindenféle alakban és nagyságban ^

|  l e g o l c s ó b b  órak §
íja mellett kaphatók:% FQHRER ZSÍGMONQ FIAINÁL 1
$  N y í r e g y h á z á n ,  H
0  Várítiegyeház-utcza 5-fiitik szám . m

Dlinkel V. K.
Felső magyarhoni parketgyár és gözlii- 

rész részvénytársaság Kassán.
A ján lja: kitűnő tölgyfából készült sok
szorosan kitüntetett parkéi áif, úgyne
vezett amerikait, tömör és berakott koc
káit jutányos árak mellett. Nedves la- 
kasokba ajánljuk asphaiiba rakott 
parkettunkat. A ierakás kívánatra gyári 
lerakók által a legpontosabban történik.
Bajzminták díjmentesen. @  ^  ®  H*

®  Nagybani kivitel mindentelé.

! 317/1909. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai törvény- 

| szók 488,909. I*. számú végzése által Becht 
! Antal cég végrehajtató javára, 268 korona 85 
| fitt. tőke, ennek 1908. óv uov.hó 21. napjától 
: számítandó 67. kamatai és 3 kor. 20 fiit. hird.
! díjjal eddig összesen 63 kor. 45 fillér per- 
j költség követelés erejéig elrendelt kielégítési 

végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt óa 
! 600 koronára b. fali és zsebórák stbböl álló 
i ingóságok nyilvános árvorós utján oladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházi kir. já- 
í rásbiróságnak 1909. *V. 244/2. sz. kiküldést 
! rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 

Nyíregyházán alp. üzletében a Városháza 
épületében leendő eszközlésére 1909. évi 

| március hó 13-ik napjának délután 3 órája 
! határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni szán

dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a óttel- 
tnében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban magálla- 
pitott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nyíregyházán, 1909. évi február hó 
28. napján.

Oláh Gyula.
kir. bir. végrehajtó.

Gramophon áruház
Pazonyi-u. (Tahy-ház.)

Legjobb minőségű gramophonok, 
különféle lemezek raktáron, nagyválasz
tékban, kedvező ré s z le tfize té s re
kaphatók. — Lemezek előnyös csere 
mellett váltatnak. Ugyancsak minden
féle kellékek kaphatók és javítások 
gyorsan eszközöltetnek.

Tisztelettel:
Gramophon á rü h á z:

Stern Hermán.

Felső-Sima-pusztán levő
„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:

Dr. Balázs Bertalan
ügyvéd irodájában, D e b r e c z e n b e n .

*

Tenyészbika árverés.!
Méltóságos t] öf Dessswffy testvérek

Ivirálytolki uradalmának faj magvar te-«/ Ót
n vészeié bői

M

I  6 drb 2 éves tenyészbika
M
f i

J
4>í a mársius lió S-án, liétíon d. e. 11 Órakor 
Ú Nyíregyházán tartandó országos vásáron 

önkéntes nyilnános árverésen egyenként, 
j elfog adatni a legtöbbet ígérőnek.

U

1

i 5

jutányosán felvétet-

Hlrdetések n8k a !<iadóhivatai-
_________________  bán.

[PAff?*J aMgweia

CLAYTON &SHUTTLEWORTH
H u d a f > e « t 9 V á o a d - l c ö r ú t

által a I égj j táncosabb árak mellett ajAnltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
l szclm skszalozók, Járgény-cséplőgépok, léharo - cséplóá, 
í  tisztító-rosták, konkoiyozók, kaszáló- és ara tógépek, 

szénagylljtök, boronák, sorvstögépek, Plánét jr. 
gp%, kspáiók, szooskovégók, répavágók, kulcorlcsa-
w Ú tí morzsol ók, darálók, őrlőmalmok, ogyotemas jt
tffiSgk eczél-okék, 2 - és 3 -vasu ekék é s  mindé?? jfe

egyéb gazdasági gépek.

Képviselete Nyíregyházán Májerszky Barnabás gépgyárosnál.

LEGNAGYOBBSZŐlŐaTVÁNYISKIHA
AZ ÁitAMI FELÜGYELET MEILETT LÉTESÜLT

MILLENNIU!
TELEP

Kőszenet
Belföldi szenek 
Porosz szén 
Karwini szén 

Ösztraui ko
vácsszén  

Koksz 
Brikett 
Faszén

Kőszenet

Szállít waggonszámra, 
valamint évi kötésre

K iá r A ndor
ezóg

Debreczeu,
Miklós-utcza 23. szám

Telefon iuter- 
urb:iu: 445.

Sfirgöuyczim: 
KLÁR ANDOR.

Kérjen ajánlatot!

Meszet
Kizárólag fával 

ége te tt biharm e- 
gyei (Élesd-Rév- 
Mezőtelegd) fehér 

darabos mész. 
Évi term elés 1000 

waggon.

Meszet
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Magyar gyárinak 
Magyar labda 
Magyar Tegye 

•j Magyar adja.

Minden magyar labda 
a cserkoszoruba foglalt

Magyar Labda
bélyegzőt viseli,

! Mást el ne fogadjunk!

f f

f f
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Sírkövek
tiz  százalékkal 

olcsóbb 
m int bárhol.

Nyíregyháza, 
Kótaji-utcza 5. szám.

Bladó!
kedvező feltételek mellett 
8  köblös f ö ld egy

darabban
es

Minden jobb kereske- 
<eig (lésben kapható. p»>

&  Aeélöntvéiiyeket
legolcsóbban szállít legjobb minőségben j

Gugler és Forray
Budapest, V., Váci-nt 162. szám.

1 köblös lucernás
külön darabban közel a városhoz bármely 
gazdálkodási ágra alkalmas, kitűnő fek
vésénél fogva házhelyeknek is kiosztható

Közelebbi íelvilágositást a d :

S í p o s  L a j o s
közgyám a városházán.

io¥hiruim¥i)»Vo»»(NN

0

75 százalék idő, i 
pénz és muuka- '

megtakaritás

a világhírű

John-féie

g o z m  o s o
gépek,

r u h a  f a c s a r ó  é s  |  

r u h a m a n g o r l ó  I
gépek, valamint ^

a legújabb rendszerű, folyton égő §  
kályhák, asztal-tűzhelyek a lég-1 $  

előnyösebben beszerezhetők: |

W irtsch after Ármin I
konyhafelszerelési vas- és mü- ^ 

szaki áruk üzletében.

€ st€|<@> CIN®

Kreisler Simon
divat és szőnyegáruliáza Nyíregyházán

Farsangi idényre
ajánlom gyönyörű selyem battistjaimat, 

madeira hímzések, gyapjú, violedelainek, át
tört battistok, pongeselymek minden színben, 
— teljes menyasszonyi kelengyék mesés 
olcsó árakban. Továbbá ajánlom az Erdélyi 
(Gredig) léié házban kizárólagos 

s z ő n y e g á r u  ü z le te m e t
ahol mindennemű szőnyegek, linóleumok, függönyök, ágyteritók, 
utazótakarók, lábtörlők, butorkeirnék és még igen sok, itten

hatón0dkkek: bám ulatos olcsó, leszál
líto tt árakban  beszerezhetők.

$

i
n

■1

A
Tiszteiéitől :

Kreisler Simon-

cöm úXX

CC

>»O)
Cö

m fe
1  3

m
m , 
m >

»  émm
§  .■§
iSS ==.

Vxí
Szabolcsvármegye legnagyobb | |

bútoráruháza
Nyír col íz áB, a nrmv&tt illett I

mmm

BORBÉLY SÁMUEL
(ezelőtt: PÍR INGER J. UTÓDA)

)1
N yíregyháza, V árosház-palota. 

El---------------------------zrzr.r::;:..::g«B = = = = =  =..... E l
Legújabb stílű palis- 
sander, mahagóni és 
fényezett háló és ebédlő 
berendezések. A n g o l  
úri- és női sálon gar
nitúrák. Ebédlő dívá

nyok.

VV
É  Ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyel

mébe Szabolcsvármegyében legjobban felszerelt
sas

Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond.

WC
I I

s
É■VWmvw

SA
I Im\-Vm

p a p i r r a k t á r á t ,
mely átszámítás tekintetében a fővárosi nagy 
cégekkel versenyképes. Modernül berendezett

könyvnyomdáját «• könyvkötészetét,
mely állandóan kitűnő szakerőkkel dolgozik.
W& Tessék á ra já n la to t kérni.

NYOMATOTT BORBÉLY SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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