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Kiadóhivatal : Éi kenct-atcza.
Lapnnk a bel- és külföld mindég nagyobb varosában képv. van.

É l j e n  a  h í r á l
Szűnjön a munka, csendesedjen az 

érdekek romboló csatája, hogy gunylióban, 
palotában egyaránt magába merülve, el
gondolkozva, ünnepelhesse mindenki a 
nyolcvan éves magyar királyt.

Építsen a kegyelet szerte e hazában 
oltárokat, hogy az ész rideg kritikája el
helyezhesse rajtok, a csodálatteli elismerés 
babérjait a királynak — és a szív ezer 
gyöngéd érzésvirágából font koszorúját: 
az embernek.

Amidőn a tekintélytipró, kegyeletrabló 
századunkban áldoztunk, álljunk meg 
még egy kis időre és gondolkozzunk. 
Vonultassuk el lelki szemeink előtt a 
magyarok történetét, melynél változatosab
bat, örömben és fájdalmakban gazdagab
bat nem róttak még az idők krónikásai.

Ezer és egynéhány esztendővel ezelőtt 
hazát foglalt egy maroknyi nép. Parányi 
csapatokban dúlták, rabolták egész Euró 
pút s vakon rohantak azon végzetes 
örvény felé, mely elnyelé az avarok, hu
nok félelmetes hadát. S jött ekkor egy 
hatalmas király, ki államot alkotott egy

I m a .
Isten ! Irgalmas, hatalmas nagy Isten ! 
Magyarok szentséges nagy Istene !
Ég és föld Ura, a világ királya,
Óh tekints reánk, magyar népedre !
Hallgasd, óh, hallgasd meg nagy, hő imánkat, 
Amit buzgón rebeg el ajkunk,
Hallgass meg minket, hü magyarjaidat.
Akik leborulva imádkozunk.
Alid meg, óh, álld meg 
Ősz, öreg Királyunk,
A magyarok dicső nagy Hadurát,
Apostoli szent 
Uralkodónkat,
Magyarország szeretett Királyát.
Ezen a dicső, szent, nagy ünnepnapon 
Hálatelt szívvel imát rebegünk,
Hü magyar néped Hozzád fohászkodik, 
Szeretett Királyunk tartia meg nekünk.
Adj Neki erőt mindenható Isten 
S bölcs belátást nehéz munkájára,
Hogy szeretette kormányozzon minket 
S áldást hozzon szegény Hazánkra !

£v

l i la : S. K. L.
bizonytalan hazából és kereszténnyé tette 
a műveletlen pogány!.

Múltak az idők. A nagy király öröké 
zülleni kezdett és kalandor királyok rabló 
csapataitól volt hangos e hon. A jog, 
vagyon biztonság veszve volt s egy urat 
uraltak a három folyó közt: a nyers erőt. 
Ám jött újra egy nagy király és az el
maradt magyar újra fejlődni kezd. Az 
Árpádok uiaima a haladó nyugathoz való 
alkalmazkodást jelentette, mellyel újból 
íeljött a boldogság napja. Ám sötét lett 
újra. Darabokra szakítva honunk, dölyfös 
oligarchák jármát nyögi. Mérhetetlen rab
lóit gazdagságok vannak egyesek kezében, 
de a milliók, azok nyomorult koldusok. 
A király árnyékhatalommá lett és a kö
rötte dúló pártviszályok bábjaként tehe
tetlenül nézi a keletről tornyosuló vész- 
fellegeket: a török hatalom fellépését. 
De újra kegyes a végzet, nekünk adván 
Hunyadit és a Hollós királyt, kiknek 
uralma alatt az ország világhatalommá 
lesz s mellyel számol kelet és nyugat.

a renaisance, újra éled aMegszületik

Áld meg, óh, áld meg 
Ősz, öreg Királyunk,
A magyarok dicső nagy Hadurát, 
Apostoli szent 
Uralkodónkat,
Magyarország szeretett Királyát.

kereskedelem és ipar.
Elmúlnak újra a szép idők, Mátyás 

uralnia után a fejlődések és hanyatlások 
hullámvonala mélyen és hosszan sülyed 
alá. A magyar századokon át véres és 
kétségbeesett tusában védi nyugatot a 
vad pogány hordák ellen. A külellenség- 
hez társul a testvérviszály és a meg nem 
értés folytán támadó újabb ellentétek, 
melyek lassan, de kérhetetleuül ássák 
egy évezredes nemzet sírját. A nemzet él 
még, de léte haldoklás, mert nem halad 
s mert a háborúkban nyíló vérvirág soha 
sem termett még mást, mint vadságot és 
pusztulást. Ipara nincs, kereskedelme 
tönkre ment. Adósságba és saját zsírjába 
fül a nemzet.

Az ezernyolcszázhatvanhetedik év a 
kibékülés és megértés örökemlékü eszten
deje állítja meg a magyart a vég felé 
vezető utján, hogy egy nagy király 
uralma alatt újra éledve ismét fejlődhessen.

Kik ösmerték azon időket, melyben 
1. Ferencz József a trónra lépett, úgy 
emlékeznek vissza azon állapotokra, mint

Aíiquís.

Adomák királyunk életéből.
Egy a stíriai erdőkben megtartott nagy 

udvari vadászaloa, melyen Vilmos porosz kiraiy 
és német császár is jelen volt, történt az alabúi 
kis eset.

Az egész előkelő társaság elindult a baj 
sásra, be az erdőbe. A két uralkodó szívélyesen 
beszélgetett egymássá! és szórakozottságukban 
eltévesztenék a helyes irányt: nem tudták, 
merre van a gyülekező. Mindketten jól mulattak 
az eseten és tovább haladtak, míg egy tisztásra 
értek, hol egy kis kunyhó állt, egy stíriai főld- 
mives paraszt hajléka. A gazda a ház előtt 
szalmát hányt le egyfogatu szekeréről.

— Agyon Isten — szóit a két nagyur.
— Agyon Isten — válaszolt a paraszt. Mit 

akartok ?
A két nagyur előadta baját, hogy eltéved

tek ; kérték a gazdát, vinné őket a gyülekező 
helyre.

— Na, akkor legyelek egy kis türelemmel 
— szólt a paraszt — mig lehányonr ezt a Kis 
szalmát. Üljetek le addig !

A két felség mesésen mulatott a természe
tes gazda egyszerű beszédén, ki vadászöltöny
ben nem ismerte tel őket.

Elvégezve dolgát, három köteg zsuppot 
feldobott a szekérre, ráterhelt egy lópokrócot.

- Na, üljelek fel ! . . . Hütt-hó ! El
indullak.

— Hat osztáu kik vagytok ti, tulajdon
képen ? kérde útközben a gazda.

— Ez a n^met császár, én pedig az 
osztrák császár és magyar király \ agyok, vála
szolt Őfelsége, királyunk.

— Na-ja ! Höhö ! szóit gúnyosan nevetve 
a paraszt, én meg a perzsa-sah vagyok! Gyű 
te ! Hitt hó !

A két felség alig bírta visszafojtani a 
kacagást.

Megérkeztek. Egy nagy tisztáson állt az 
egész társaság és levett kalapokkal, mélyen 
meghajolva üdvözölték a kél uralkodót, kik 
nevetve szálltak le az egyszerű ember széke
iéről. Egy udvari vadász egy tiz koronás ara
nyat adott át a parasztnak
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az épülő beteg üdére nyomásos lázas 
álmaira. A müveletlenség, szegénység és 
hátramaradottság tárult eléjük az egész 
országban. Kultúráról szó sem lehetett 
A harangozó tanítók húsz mérföldes 
körzetben tanítottak iskolának nevezett, 
odúkban. Az analfabéták száma nagyobb 
volt az ország lakosságának háromnegyed 
részénél. Színházak fabódékban tengődtek 
és messze földön nem leheteti eladni 
mást, mint kalendáriumot. A kereskedel
met a faluvégi zsidó, az ipart a vásározó 
kisiparos képviselte. Sehol egyetlen jó 
karban tartott ut -  mindenfelé feneket
len sártengerek, árterületek, nádasok és 
ingoványok. Magyarországon nem tudtak 
és nem akartak dolgozni, mert évszáza
dos tradíció a munkát megbecstelenítőnek 
tartotta. A mának éltek az emberek. 
Restauráltak és mivel a kereskedelem és 
ipar nélküli állapot és a külterjes rabló- 
gazdálkodás nem nyújthatott kellő fede
zetet a semmi tevésre : pusztultak és adó
sodtak és évszázados perekkel bajlódtak, 
llv nemzet teher bírása semmis, miért is 
ily nemzet életét újra szervezni és a 
modern alapokra helyezni a legnagyobb 
siker, mely a történet tanúsága szerint 
ritkán sikerül.

A történet azon döntő hatás folytán, 
mellyel az uralkodók egyes nemzetek 
sorsára gyakorolnak királyok szerint szokta 
csoportosítani a történetet. Ezen rend
szerezés nem önkényes, mert csak egy 
pillantást kell vetni a magyar történetre 
s látni fogjuk, hogy hazánk sorsa akként 
változott, vájjon a haladást jelentő cultur- 
munka iránt érzékkel biró, lelki és észbeli 
tulajdonságokban gazdag uralkodók ültek 
hazánk trónusán vagy pedig tehetetlen, 
befolyásolható királyok

l. Ferencz József magyar királyról a 
történet fogja meghozni a végső Ítéletet,

' de mi, kik szemlélői vagyunk annak az 
: óriási átalakulásnak, mely az ő uralma 
' alatt itt e hazában lefolyt, már is kifeje- 
! zést. a ihatunk hódolatteljes csodálatunk

nak. Nem csak 1. Ferencz József a király 
érdemli meg a hódolatot, de Ferencz 
József az ember is. A sors nem bánik 
egyformán mindenkivel. De amennyi csa
pást agg uralkodónkra mért, kevés ember 
szenvedett még el. És ő tűrte azokat 
keresztényi megadással, de férfias bátor
sággal. Valahányszor végig szántott rajta 
a végzet, a felséges ur csak egy percre 
vonult félre, hogy aztán még nagyobb 
hévvel vesse magát azon munkára, mely 
népe javára törekszik. Királynak született, 
de ő volt népének legelső munkása. Fény, 
pompa volt körülötte s ő mégis egy 
bölcselő puritánságával élt. Nevéhez egyet
len botrány, egyetlen kétes história sem 
fűződik. (Javailérsága, nemes lelküsége, 
mely a rég kihalt eszményi lovagokéval 
vetekedett, széles e világon tiszteletet és 
bámulatot szerzett neki. Óriási tudása, a 
művészetek iránti szeretető egészítik ki e 
nagy lélek összhangját

Ali magyarok hálásak lehetünk a ki
rálynak — kinek nevéhez fog fűződni 
a magyarok történetében egy szép kor, 
mhlyet a megértés nyomán támadó fejlő
dés korának fognak nevezni a tudósok. 
Mi emberek pedig csodálatteli szeretettel 
kérhetjük a mindenható Istent, hogy en
gedje meg, hogy ez a sokat szenvedett 
nagy lélek még minél tovább élhessen 
boldogan, mindannyiunk jörömére, szere
tett hazánk üdvére.

Éljen a király!

I. Ferenc József.
Irta : S. K. L.

Ferenc József Ausztria császárja, Magyar- 
ország apostoli Kilátva 1830 augusztus 18 án

szülétetl Schőnbrunnban. Apja Ferenc Károly 
főherceg, anyja pedig Zsófia bajor here gno 
volt.

Ifjúsága első percétől kezdve mint jöven
dőbeli királyt a leggondosabb nevelésben része
sítették. Egész nevelői kart foglalkoztatott, kik 
közzül legnagyobb hatás Bomoeiles gróf, Haus 
lob és Lichtenfels gyakoroltak az. ifjú főhercegre.

Még be seur fejezhette tanulmányait, midőn 
legfelsőbb elhaturo ásra Lombardiába küldtek 
Radetzkyhez. Emi k oldalán részt vett 1848 
máj. G-án a Santa Luciái csatában. A majdnem 
gyermek főheic >g kiváló bátorságról és óriási 
hideg vérről tett bizonyságot, úgy hogy min
denütt csodalattal es tiszteletlei vették körül.

Az első csata egyúttal a boldog éi gondta
lan ifjúkor, végét jelentette, mert az élet 1848- 
ban a küzdés porondjára állította s folyton 
újabb és újabb problémák ele állüvr muigsem 
hagyta még nyugodni. A 48-as evek zavaros 
viszonyai arra kényszerit ették a bécsi körödet, 
hogy a folyton gyengülő és ingaduzó természetű 
Ferdinánd helyett az ifjú trónörököst emeljek 
a császári trónusra.

Az 1848 dec. 2-án történt proklamaciót a 
magyar rendek nem vették tudomásul. így nyílt 
kenyértörésre került a dolog. A jó király 
Schwarcenberg és Bach tanácsaira Windischgra 
eizet küldte Magyaiországba, ki a kápolnai csata 
után március 4-én kihirdette a király által 
ajándékozott alkotmányt, mely azonban csak 
ezyseges Ausztriát ösrnert. A magyarok ezalatt 
folytattak szabadság harcukat, mind több siker 
lel, mind nagyobb eredménnyel — úgy hogy 
április 14-én detrouizulják a Habsburg házat 
és kihirdetik Magyarország függetlenséget Most 
már külső segítségre volt zükség, hogy Magyar- 
országot leverhessek. Egy korábbi megegyezés 
alapján 1849-ben Poskievils E’iván herceg ve
zérlete alatt bevonul az orosz armadia és leveri 
a magyar szabadságharcot. A kü ügyek élén 
Schvvarzenberg all, a belügyeket Bacu vezeti.

És ezek, midőn 1849 év március áprlis 
hónapjaiban Radetzky le vei i a Szardíniái király 
és a Német birodalomban az osztrák érdekeknek 
megfelelő változások állanak be nyíltan kezdik 
hirdetni az egységes nagy Ausztriát, melynek 
lakósága 70 millióból fog állani. Ö felségét is 
tévútra vezettek a csalfa álommal, mert egy
más után írja ala az 1851-ki alkotmány eltörlő 
rendeletet, az 1853 fenyítéseket végül 1855. a 
legkonzervativebb szellemű pápai konkordolumot.

1910. augusztus 13.

— Mongya mán az ur, ki vót ez a két 
ember?

— Hát Ófelsége, a mi uralkodónk és a 
német császár! — feleli a vadász.

ljnye, az istenit! sóhajtott fel a gazda, 
fejét vakarva, majd kalapját és ostorát kezébe 
veve, oda lépett királyunk elé, bűnbánó arccal:

— Felség! Én nem vagyok a perzsa sah !
*

Az alábbi kis eset a király leinz-i vadász 
kastélyában történt.

Ezen csendes kis helyen Őfelsége nélkülöz 
minden udvari etiquettet, udvaroncai, sőt még 
testőrei is hiányoznak, csak egy szakasz gyalo
gos teljesiti az őrségi szolgálatot egy hadnagy 
vezetése alatt.

A legénység ebédet kap, de a kivezényelt 
hadnagy bét korona napidijat kap, de ételt 
nem. Mivel a közelben korcsma nincs, az illető 
tiszt, ha ételt nem visz ki magával, koplalhat 
egész nap. Egy esetben egy fiatal, tapasztalat
lan tiszt volt kivezényelve. Mig a legénység 
ebédelt, ő a kastély előtti kertben sétálva ciga
rettázott, korgó gyomorral, miután zsebrevágta 
a 7 korona napidijat.

Egyszerre eldobta a cigarettáját és kemény 
.vigyázz* *-ba vágta magát. őfelsége állott 
előtte.

— Hadnagy ur már ebédelt ? kérdé a 
király.

— Nem, felség.
— Hát hogy lehet az ? A legénység már 

régen eszik. Hát az urak nem kapnak ételt ? 
Hogy lehet ez ?

TELEFON 129.

— Nem felség ! Mi nem kapunk itt ételt, 
hanem hét korona napidijat.

Őfelsége csodálkozva nézett végig a had
nagyon, majd lassan távozva tisztelgett.

— Köszönöm . . .
Szobájába érve, türelmetlenül csengetett.
— A szolgála ot. levő kamarás jöjjön 

azonnal!
— Parancs, felség ! ?
— Hogy van az, méltósagos ur, hogy az 

én személyes szolgálatomra kirendelt tisztjeim 
nem kapnak ebédet ?

— Mert hét korona napidijat kapnak felség.
— Maga szerencsétlen ! Azt a iiét koronát 

nem falhatják meg! . . .
És azóta a leinzi kastélyban a szolgalat- 

tevő tisztek étel és italtól rogyó óriási tálcán 
kapják az ebédet a napidijjal együtt . . .

*
Egyik udvari ünnepélyen történt. Egy gya

logos kapitány, ki tudja isten honnan szerzett 
egy meghívót, szintén jelen volt. A Imiiében 
néhány apró cukrot tett csákójába és bámész
kodva sétált a táncteremben, nem véve észre, 
hogy őfelsége belépett.

A királynak feltűnt a magában őgyelgő 
kapitány, hozzáment, hogy megszólítsa. A ka
pitány .vigyázz*-ba vágta magát, ja felforditott 
csákóból kipotyogtak a cukrok. A kapitány 
fülig pirult.

— Vannak gyermekei, kapitány ur ? kérdé 
mosolyogva a király.

Igen felség, négy.

— No jöjjön velem kapitány ur, szólt mo
solyogva őfelsége, karonfogva és a büffdiez 
vezetve a kapitányt, hol telerakta a csákóját 
cukorkákkal, majd igy szólt hozzá :

— Kapitány ur ! Éji engedem meg magá
nak, hogy ma este bárki is szólítaná meg, a 
csákóját ne kelljen az előirt szabályok szerint 
tartania.

A kapitány mélyen meghatva hagyta el a 
termet, hol Őfelsége oly igaz tanúságát adta 
nemes jó szivének.

*
A hatvanas évek vége felé, boldog em

lékű királynénk életében történt meg az alábbi
eset.

Egy galíciai igazhivő jelentkezett audien
ciára. Szokás szerint magkérdezték, hogy mit 
akar.

— Áztat nem mondhatok meg, c-ak Üfel
ségének !

— Ha nem mondja meg, hogy mit akar, 
nem mehet Őfelsége elé!

No jó. De ha fog történni egy nagy 
szerencsétlenség, nem én leszek az uka!

Az udvaroncok megijedtek. Hátha valami 
összeesküvést akar Őfelsége elölt leleplezni!? 
— A királyt informálták az illető egyénről. 
Őfelsége elrendelte bebocsájlatását.

A zsidó belépett.
— Felséges császárlében. Manapság nem

hallani semmi jót, az ember nem olvas az új
ságokban semmi jót, jöttem adni magának egy 
jó tanács : hadja mindenekelőtt Galíciát a ked- 
vés felesége nevére Íratni . . . Aliquis.
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női*, férfi divat és rövidáru teleiében,
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A nemzetközi politika változása azonban 
homár bebizonyította a kamarilla elméletének 
tarthatatlanságát és a nyugot-felé graviloló 
politika helytelenségét. A francia-olasz háború
ban az osztrák diplomácia óriási kudarcot vall 
s Ferenc József csak Lombardia átengedésével 
tud 1859 julius 11-én Villafrankában 111. Na 
poleonnal békét kötni.

Ezen vereség egy legszerencsésebb politika 
kezdetét jelenti. A király tisztán látja a viszo
nyokat s ezentúl legfőbb törekvése, hogy az 
örökölt Habsburg hagyományokat, a birodalom 
nagyhatalmi állását lehetőleg összhangba hozza 
a magyar nemzet jogos követeléseivel. Ezen 
politika megkezdését jelenti az októberi diplo
ma. A megyar nemzet ugyan 1861-ben vissza 
utasítja a félalkotmányt, de azért hazánkban is 
megtörtént a közeledés. A külpolitika ismét siet
teti a kiegyezés létrejötétt, 1863-diki frankfurti 
fejedelem gyűlésen a nagy német aspiratiok is 
vereséget szenvednek, majd 1866 bán a romai 
császárság is üres címmé lesz.

Evvel megszűnt az utolsó akadály, mely 
Magyarország egyenrangusitásának, az összbata- 
lomban való részesítésének útjában állt. 1867 
februárban a 48-as törvények alapján ő felsége 
kinevezi a felelős magyar minisztériumot.

Ölöm töltötte ti az országot, mely kitörő 
rajongássá vált midőn 67 junius 8-án Ferenc 
József Magyarország királyává koronáztatja 
magát és megesküszik az alkotmányra.

Sokkal járult i ozzá a béke megszilárdulá 
sához Erzsébet királyné őszinte rokonszenve, 
mellyel a magyar nemzet törekvéseit kisérte.

A megértés és együtt munkálkodás korának 
kezdetet jelentette azon nemeslelkü adomány, 
amidőn a király és a királyné a nemzet koro
názási adományát a 48—49-es honvédeknek 
adta. Azóta minden törekvése a 67-es kiegyezés 
megszilárdítására és két országának fejlesztésére 
irányul. Vissza utasít minden törekvést, mely 
akár Ausztriában, akár Magyarországon a bőm - 
lás csiráját vinné egységes országaiba. Ezért 
utasította vissza 78-ban a Glochewert-féle 
cteh alkotmánytervezetet s ezért hozta be 
Ausztriában legutóbb az általános választójogot.

Mindazonáltal Magyarországon (eltekintve 
az utolsó évek zavaraitól) több sikerrel járt 
uralkodása. Magyarország visszanyervén alkot
mányát, hatalmas lépésekkel haladt előre kul 
turális és gazdasági téren. Tisza hosszú uralma 
lehetővé tette a modern állam megalapozását. 
A királlyal való békés viszony pedig erőt adott 
arra, hogy Magyarország hozzáfoghasson azon 
akcióhoz, meiy az ország magyarrá tételével 
a legelső lépés azon úthoz, mely a Monarkia 
súlypontján hazánkba helyezésére vezet

I. Ferenc József uralma nem a küleilenség 
felett aratott csatákról lesz híres egykor, hanem 
viszonyok koszolidációjárol, a haladást előidéző 
békés polgári munkáról.

E gy kisiparos levele.
Néhány nappal ezelőtt olvastunk e lapok

ban egy rövid cikket, a melynek cirne „Egy 
hús uzsorás utolso szavai* volt.

Rémséges tragika rejlik azokban a vádak
ban, a melyeket ez az iras mesterségében 
gyakorlatlan ember papírra vetett, mielőtt ön
ként megvált az élettől. De keserves életének 
utolsó perceiben is kötelességének ismerte 
agyongáncsolt, korábban jövedelmező és most 
pangó iparát a gyanúsítások és támadások el
len megvédeni.

Nagyon komoly és megható momentum az 
is, hogy a kétségbeesés még a kisiparosnak is 
a kezébe nyomja a tollat, hogy buját-baját a 
közönséggel közölje. De mindenesetre elég han
gos mementó az is, hogy ő már nem tud magán 
segíteni, mert az a kéz, a mely megszokta, 
hogy naponta tizenkét óra hosszat és még to
vább is a szerszámokat kezeli, nehézkes és 
gyakorlatlan, hogy toliharcot folytathasson. 
Azért nem is ismeri a világ a kisiparosság 
tarthatatlan helyzetét, a melynek súlya alatt 
nyög. A kisiparosok dolgoznak, szenvednek és 
hallgatnak. De ha már neki bátorodnak és el
panaszolják bajaikat a nagy nyilvánosság előtt, 
akkor már bizonyára körmükre égett a dolog.

Egészen másképpen áll a dolog az úgy
nevezett intellektuális foglalkozásokkal. Tanítók, 
hivatalnokok, orvosok, jegyzők stb. elég jára
tosak a toll kezelésében és elég élelmesek, hogy 
a sajtó utján bajaikat világgá kürtöljék. Az 
eredmény, fizetésemelés vagy drágasági pótlék 
alakjában nem is marad el, eltekintve a kegy- 
és nyugdíjtól.

A munkások, illetve többé-kevésbbé hiva
tott vezetői is értik a módját, hogy kell elége
detlenségüknek a ftagy nyilvánosság előtt 
kifejezést adni. Hiszen von saját sajtójuk is, a 
melyből a polgári lapok siralmaikat átveszik és 
terjesztik. Az eredmény az, hogy a közvélemény 
eliimeri panaszaik jogosságát és amellett kar
doskodik is, hogy sérelmeiket orvosolják, hogy 
panaszaiknak elejét vegyék.

De mit is csináljon az agyonforgatott, 
minden oldalról sarokba szorított és lebecsült 
kisiparos ?

Az állam nem törődik vele; csak addig 
mig adót fizethet, számon tartja. Ha megszűnik 
adóalany lenni, koldusbothoz nyúlhat vagy éhen 
halhat (kivándorolni nem szabad neki.) De mind
ezzel nem törődik az állam. Az összes terhek 
nehezednek a kisiparosság és a kereskedelmi 
világ vállaira. Jogokat alig élvez, megbecsülés
ben nem is részesül a kisiparosság.

Bajtársaival való közös harcra, mint az már 
minden rend- és rangbelieknél szokás s alig 
bírható. S ha mégis sikerűi valami közös meg
állapodást nyélbe ütni, akkor felüti a kegyetlen 
üzleti konkurrencia a sárkány fejét és gondos
kodik róla, hogy minden szolidáris eljárás hajó
törést szenvedjen t's hegy mint az oktalan 
állatok, elrabolják egymás szájából a száraz 
kenyér falatot.

Az iparossegédek csoportosulnak, szervez
kednek és diktálják, hogy mennyi bért kell az 
iparosnak fizetnie. A rendelők és a vevők mé
gis megkövetelik, hogy a régi árak érvényben 
maradjadjanak, jóllehet a nyersanyag, az adó, 
üzleti költség megemészti azt, a mit a rendelő 
fizetni akar. Miből éljen aztán az iparos maga? 
Avval nem törődnek az emberek, hogy az 
élelmiszerek drágasága a kisiparosság vállaira is 
nehezedik. Ki törődik avval, hogy a kisiparos 
is megtudjon élni és hogy öreg napjaira is, a 
mikor már munkaképtelen, maradjon betevő 
falatja is? Hiszen nyugdíjról szó sincs. Koldus
bot, öngyilkosság az ő osztályrésze . . . Segít
sünk magunkon és akkor Isten is megsegít.

K.| M U SC H Q N G *E l u z i Á S F ü n o ö :
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természetes ásványvíz
üdít gyógyít. üdít gyógyít.
Vese- és hólyagtajoknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykő- es fényképződésnél, a lég
utak és a ki válaszló szervek hurutos bántalmai- 

nál kitűnő hatásúnak bizonyult. 
O R V O S IL A G  A JÁ N L V A . 

Főlerakat:

Wassermann Sámuel
füszerkercskedésébcn

N y í r e g y h á z á n .
Telefon szám 121. 331—5—5

T A N 0  G Y.

É rte s ité s.
A nyíregyházi ág. h. evang. főgimnázium 

kebelébe az 1910—11 -ik tanévre szeptember 
hó 2, 3, 4 ik napjain Írjuk be a tanulókat.

A felvétel az iskola dísztermében d. e. 8 
órától 11-ig, d. u. 2—5-ig történik; vasárnap, 
szeptember 4 én csupán délelőtt.

Az egyes osztályokba való fölvételre min
dig az előző osztály sikeres elvégzéséről szóló 
bizonyítvány jogosít. ^

I fin

I n t é z e t i  k e l e n g y é k
és leány ingek, harisnyák, zsebkendők, leány kötények stb. stb.

óriási választékban kaphatók;

Az V-ik osztályba belépő tanuló szülője, 
vagy gyámja köteles előzetesen bejelenteni, hogy 
fia, illetve gyámoltja a görög nyelvet fogja-e 
tanulni, vagy a görögpótló tanfolyamba kívánja 
őt felvétetni.

Az évi 60 korona tandíj fele, ugyancsak 
egyéb mellékdíjak mindig a felvétel ah almával 
fizetendők; fizetési halasztást engedélyezni nincs 
jogom.

Felvétel előtt szeptember hó 1 én a ja 
vító«, pótló-, esetleg magánvizsgálatokat tartjuk 
meg.

Tanévmegnyitás szeptember 5-én, hétfőn 
d. e. 9 órakor. Rendes tanítás kezdete 6-án, 
kedden reggel 8 óraKor. A tanítás osztatlan 
lesz; d. u. nem tanítunk.

A tápintézet szeptember elején nyílik meg ; 
ebbe vallásfelekezeti különbség nélkül vesszük 
fel a tanulókat. Tapintézeti felügyelő : Moravszky 
Ferenc, főgimnáziumi tanár, kinél a befizetések 
eszközőlhetők.

Minden egyéb iskolai ügyről készséggel 
szolgálok felvilágosítással.

Nyíregyháza, 1910. augusztus hó.
Leffler Sámuel, 

főgimnázium! igazgató.

T em póra  m utantur.
Ifjúkori álmok rózsaszín világa,
Gondtalan éveknek múlandó varázsa,
Illúziók, ti kik annyi halandót 
Alomba ringattok,
Illatos akácok, elfonnyadt virágok . . . 
Gondolok reátok.
Eltelve hévvel és akaraterővel,
Futva az árnyéktól, mely semmibe vész el, 
Talán a zuhogó záport is Léthe 
Vizének nevezve, 
önzetlen barátok körétől övezve 
Léptem az életbe.
Repülnek az évek, megszűnnek az álmok, 
Körülöttem küzdő tömegeket látok. 
Halandónak élte — bölcsek tanítják — 
Csalódások sora . . .
Délibáb a jövő, holnaposok kora 
Ködfátyolba vonva.
Mit érnek a vágyak, mit érnek a tervek ? 
Földön földöntúlit minek is keressek ?
Önzés, irigység, kenyérharc százada 
Álmokat nem ismer,
Járt ösvényre hágok korán érett hittel, 
Reményvesztett szívvel . . .
Szófia, 1910. augusztus hó.

Auspitz Márton.

— Válasz a „szabolcsvármegye* sz . . .
üzenetére. A többi plágiummal közeli rokon 
ságban állónak látszik b. üzenetének tagadhatat
lan szellemessége. Csak máskor kellett volna 
felhasználni, mivel cikkemre nem illik, meg 
kellett, volna várni mig valaki kegyeleteiért, 
mert az én cikkemre csak hülyeség ezt ráfogni. 
A többit majd elvégzi Achim Géza, Makai, stb, 
stb, stb. L.

— Áthelyezések. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Kocsis Lajos rózsa
hegyi kóth. főgiranáziumi rendes tornatanitót a 
nagykállói állami algimnáziumhoz helyezte át. 
— A m. kir. igazságügyminiszter dr. Hangéi 
Károly nyíregyházi kir. ügyészt a debreceni kir. 
ügyészséghez helyezte át.

— Az országos gazdagyülés. A forgalom 
rendes lebonyolithatása végett indítanak a gaz
dagyűlés alkalmából Miskolczról, Debreczenből 
és esetleg más góczpontokból is Nyíregyházára 
különvonatokat. Magától értetődik, hogy Nyí
regyházáról is indítanak minden irányban külőn- 
vonatokat.

— Hídépítés. A debrecen—nyíregyháza— 
csap—ungvári állami közúton levő 26. sz. hid 
újjáépítése a nyíregyházi államépitészeti hivatal 
augusztus 19-én versenytárgyalást tart. Felté
telek megtudhatók a nevezett hivatalnál. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wm s  m
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— Zenésmise. Csütörtökön a király 80-ik 
születése napján d. e. 8 órakor, valamint 20-án 
szt. István ünnepén d. e. 10 órakor a katonaság 
és a hivatalok részvétele mellett ünnepi nag) 
misét mond Petrovits Gyula apát plébános, 
segédlettel. Ezen két misén előadásra kerül 
Kempter K. d-dur zenésmiséje a következő höl
gyek és urak közreműködése mellett: Völgyi 
Jolánka, Tesik Margitka, Dubanics Irma, Fekete 
Valii, Szekxty Lili, dr. Kerekes Pál, Rokosinyi 
Antal, Májer Ferencz, Garay Gyula, Lőjek Gyula, 
Santroch Károly, Gnandt Béla, Pozsonyi György, 
Grósz Ernő. Hoffmann Pál, Lipthay Ede, Vertse 
K. Andor, Eckerdt Elek, ki az orgona kisértet 
látja el. 18-iki offertóriumi solót Lányi E. 
királyhimnuszát Májer Ferencz énekli.

— Kinevezés. A vallas- és közoktatás- 
ügyi miniszter a kisvárdai állami polgári fiúis
kolához Császy László oki. középiskolai tanárt 
segédtanítóvá nevezte ki 1400 kor. fizetéssel.

— Az egri érseki jogliceumon a rendes 
beiratási határidő szeptember 1 tői Uezárólag 
szeptember 12-ig tart. Később jelentkezőknek 
felvételük végeit külön kell folyamodniok. Azon 
egyévi önkéntesek azonban, kik a tényleges 
katonai szolgálattól ez évi szeptember hó vegé
vel fognak szabadulni, október 1—8. jelent
kezhetnek fölvételre. — Az alapvizsgálatok ; 
szeptember 5—15 dg fognak megtartatni. Az 
előadások szeptember i6 án kezdődnek. Sze- 
génysorsu szorgalmas haliga-ók a jogakadémián 
tandíj mentességre, a „Mensa Academicá“ bán 
ingyenes, illetőleg kedvezményes étkezésre 
(ebéd vacsora) s a Jogakadémi ti (ifjúsági) Kö- 
támogatására számíthatnak; ezenkívül ösztönr | 
dijakat is nyerhnetek.

— Kö/.vágóhidak építése. Kisvárda köz- ; 
ség elöljárósága kőzvágóhidat építtet és arra a 
melléképületekkel együtt 45 ezer koronát irány- j 
zott elő. A munkálatok vállalatba adására az | 
elöljáróság augusztus 22-én versenytárgyalást ’ 
tart. — Tiszadob község elöljárósága szeptem- I 
bér 25-én versenytárgyalást tart, egy kőzvágo- I 
hid építési munkálatainak biztosítás ír a. A fel- \ 
tételek Tiszadob községházánál megtekinthetők, j

— Ménlovak vásárlása. A m. kir. föld- 
mivelosügyi miniszter felhívja a tenyésztőket, 
kiknek birtokában 31/*—8 éves ménló vau és | 
azt eladni óhajtják, hogy ebbeii szándékukat 
annak kitüntetésivel, hogy a ménló mely vár
megyében és mely községben áll, továbbá az 
eladási árt jelentsék be. Az eladandó mének 1 
egyes központokon bizottságilag fognak meg- 
szemiéltetni és megvásároltatni. A vételár azon 
ni. kir. adóhivatalnál fog kifizettetni, amelyet az 
eladó kijelöl.

— Smnas-a féle alapítvány. A Samassa 
József bíboros-érsek Ő-exee!lenciáj t által tett. ; 
jótékony alapítvány kamatai ez évben is szep
tember hó 10 k napján kerülnek kiosztásra, 
miért is felhívom mindazokat, kik arra igényt 1 
tartanak, hogy pályázatukat hozzám folyó évi 
szeptember ho 9 ik napjanak délután 5 órájáig 
jelentsék be. Az alapítvány feltételei értelmében 
pályázhatnak szegénysorsú özvegy anyak A 
kik több kiskorú gyermeket nevelnek a pályá
zat eldöntésénél előnyben részesülnek. A pályá
zati kérvények az özvegyi állapotot s a kiskorú 
gyermekek számát, valamint a vayyontalanságot 
igazoló hatósági bizonylattal felszerel ndők. j 
Nyíregyházán, 1910. évi augusztus hó 8 án. j 
Mikecz Dezső, alispán.

— Nyíregyháza és Zilahy. A szinügyi 1 
bizottság megkötötte Zilahyval újabb három i 
évre a szerződést, de azzal a feltétellel, hogy a I 
város egy évvel hamarabb is felmondhatja a 
szerződést, ha beáll annak a szüksége, hogy uj 
színházat kell építenie, vagy a regi színházi 
épületet átalakítania.

— Az árvízkárosultak segítése. A bel
ügyminisztériumnál a delmagyai országi árvízká
rosultak javára befolyt eddig 315 ezer korona. 
Benne foglaltatik S/.abolcsmegye közönségének 
200 koronás adománya is.

— Az intelligencia szervezése és a — 
Szabolcs. Hueber Győző, prágai cs. és kir. 
kapitány, az Intelligencia szervezése cimü felhí
vásnak a szerzője, levelűt intézett Krónikáshoz, : 
aki a felhívást a Szabolcsban ismertette. Elis - J 
merő hangon megköszöni a jóindulatot, ame- i

lyet a Szabolcs müve iránt tanúsított. Egyúttal 
felkéri Krónikást, hogy az eszmét a magyar 
lapokban propagálja. A felhívás megjelenik an
gol, nemet, francia és magyar nyelven.

— Feiaifizetósek. A nyíregyházi pincérek 
„Jó barát8 asztaltársasága által rendezett lényes 
sikerrel végződött táncmulatságon a következők 
fizettek felül :

Fixler Vilmos 2 kor., Bleier Jenő 5 kor., 
Fürst Adolf 1 kor., Szarvasy Bá'a 1 kor.. Sze- 
meszky József 50 fill., Müller Lajos 50 fill., 
Karczos Antal 1 kor., Kos,zey Károiy 5 kor., 
Róth Sámuei 2 kor., N : N : 50 fill., Kovács 
Zsigmond 1‘50 kor., Humann Miska 4 kor., 
Kiss Károly 3 50 kor., Szabó István 3-50 kor., 
Lengyei Nándor 3 kor., Dr. Springer Géza 2 
kor., Molnár Jenő 1 kor., Sándor Rezső 5 kor., 
Csapkay Géza 5 kor., Csőke Géza 1 kor., Dr. 
Cere Sándor 2 kor,, Dr. Erdélyi István 3 kor., 
Dr. Szita Sándor 3 kor., Major István 2 kor., 
Kiss T. Emma 2 kor., Venczeli Zoltán S kor., 
Berkovics Béla 50 fill, Nemény N : 50 fill., 
Schatz Lajos 2 kor., Krausz Benedek 3 kor., 
Wöröss Sándor 150 kor., Scli'anlzel Ferencz 
1*50 kor. Horváth János 1'50 kor., Fáik János 
R50 kor., mely összegért es ezúton is halás 
köszönetét fejezi Ki a felülfizetőknek a rende- 
zős g.

— A polgárm ester fővárosi ntja. Ma- 
jerszky polgármester e héten több napot töltött 
a fővárosban, hogy több regen húzódó városi 
ügyet a minisztériumokban kisürgessen. Fára
dozása legtöbb esetben sikerrel járt. A Sóstó 
építkezési ügyét kedvezően és véglegesen elin
tézték, ezen a héten már közgyűlés elé is ke
rül. A honvédhuszár laktanya ügye nem nyert 
ugyan még elintézést, de nem felel meg a való
ságnak, hogy az itteni honvédhuszárokat elhe
lyezik városunkból. Az ipariskola részére nagyobb 
állami segélyt eszközölt ki a polgármester. A 
kultúrpalota ügyében is biztató Ígéretet hozott 
a városnak. A kért dohánygyárai azonban nem 
adhatják egyelőre Nyíregyházának.

— Egy érdekes jubileum . Angliában a 
hol a szép étkezést már szinte művészetté fino
mították az előkelő emberek, ebben az évben 
érdekes jubbiteumot fognak tartani. Háromszá- 
zados évfordulóját ünnepük meg annak az ese
ménynek, hogy Thomus Crogate a késés az 
ivócsésze melle oda tette azt két akkor csodá
latos evőe-zközt, a melyet mi villa és kanál név 
alatt ismerünk. Háromszáz esztendő előtt az 
angolok is csak egy éles vasdarabot használtak 
a hús felszelésére ; ezentúl használta mindent 
azt a kát ötiagu villáját a melyet születésekor 
hozott a világra. Vannak ugyan régibb feljegy- • 
zések is a kés, villa és kanál használatáról, de j 
ezeket csak egyes, különös, szinte csodaszerű j 
jelenségek gyanánt említik. így szó van arról, j 
hogy a magyar Klemen!inának X. Lajos felesé- | 
genek volt egy villája, a melyiyel gyümölcsöt j 
evett. A mi Mátyás Királyunk is a tisztább és j 
szebb étkezést honosította meg a jó magyarok ; 
nem csekély el ceserédésére. űizo íy járta nálunk j 
is az öttagú villa és megtörtént az udvari ebéden ! 
az hogy a díszes urak az ujjúkat leszopták 
vagy a ruhájukban fürődtek meg. Az általános 
elterjedése uz eszczájgnak Croyate buzgűikodá- | 
sának köszönhető.

— Sztrájk. A nyirbogáti Klár-féle birtokon : 
beszüntettek a részes dohányosok a munkál, ■ 
mert a jégverte dohányföldeken kicsi volt a i 
kereset. A kiszállt főszolgabíró közbenjárása ' 
folytán megint munkába állottak.

— Rövid hírek. Bihari János tiszaeszlári 
lakos lezuhant a szekérről és oly szerencsetle- i 
nül esett, hogy a kerekek alá került. A nagy ; 
teher benyomta mellkasát. — Kovács Ferenc : 
tiszaeszlári lakos házába beütött a villám és ! 
felgyújtotta azt. A teteje leégett, de emberélet- ! 
ben nem esett kár. — Szuhács Pálné varga- ! 
bokori lakos házába betörtek kóbor cigányok 
és elvittek mindent ami kezök ügyebe esett. — 
Pap Istvánné senyői lakos pillanatnyi elmeza
varban hátultöltő fegyverrel magára lőtt Apa- 
gyon. A golyó az agyába fúródott. Beszállítot
ták az Erzsébet kórházba, ahol másnap meg
halt. — Fodek Mór büdszentmihalyi órás üzle
tét kifosztották ismeretlen tettesek. A csendőrség 
nyomozásának még nincs eredménye. — Kecs

kés Gábor kisvárdai gazda Csobajról búzát 
szállított. Pipagyujtás közben lebukott a sze
kérről. A kerekek ősszeroncsolták a testét. Csak 
jó sokára találták az arra járók halva.

— A szökött katonák. A hidbiróság már 
meghozta Ítéletet a nyíregyházi huszárok ügyé
ben. Valamennyi katonát egynik kivételével egy 
heti elzárással sújtották. A kivétel egy katonát 
ért, a ki értelmi szerzője volt a szökésnek. Ot 
a birőság egy hónapi elszárásra ítélte. Az Íté 
letet fejterjesztették a fnlsőbb hatósághoz és 
mindaddig sem hirdetik ki, amig onnan le nem 
érkezik. Tettüket nem minősítették szökésnek, 
hanem engedély nélküli távozásnak. Az őrmes
tert pedig, a ki ellen szökött katonák súlyos 
vadakat emeltek, más ezredbe helyezték át.

— A nyolcvanéves király. Samassa 
József egri bíboros érsek ékesszóló iatin nyelven 
főpásztori körlevelet intézett egyházmegyéje pap 
ságához, melyben 18 ikára minden templomban 
ünnepies hálaadó istentiszteletet rendel. „Ez 
évfordulón8 — irja — lángolóbb buzgóságban 
egybeforrott szívvel fohászkodjunk a Minden
ható nagy kegyelméhez, hogy felséges királyunk 
úgy ezen, mint sok következő évnapja boldog 
legyen, elévülhetetlen erényeinek dicsőségét 
törhetetlen erőben újabb fenséges tettekkel 
gazdagítsa, hazánk felvirágzó jólétében és biz
tonságában örömét bírva és kölcsönös szeretet 
bensőségében nemzetünkkel összefűzve, dicső 
föidt országlás után nyerje el majdan az égi 
dicsőség hervadhatatlan koronáját.

— K arikatúra  rajzklállitás. Érdekes 
művészi rajzkiáliitás nyílik meg f. ha 14-en 
vasárnap a városháza kis tanácstermében. Cser
nek Antal festőművész és élclaprajzoló mintegy 
100 drb eredeti rajzból álló kollekcióját mutatja 
be közönségünknek. A képek közt mindenfele 
geureü rajzok vannak. Politikai karcok, adomas 
képek, -eure képek, szines tollrajzok, aquarellek 
s b. A fölötte mulatságos, humoros rajzokat 
figyelmébe és pártfogásába ajánljuk olvasóink
nak. A kepek árai oly olcsókra vannak szabva, 
hogy bárkinek módjában áll a gépvásárlás. A 
kiállítás vasárnap nyilik meg s e hó 21-ig ma
rad nyitva. Belépő-dij: sze mélyenként 1 korona. 
Megtekinthetők mindennap délelőtt 9 —12-ig, 
délután 2 —7 óráig.

— Műkedvelői előadás. A nyíregyházi 
műkedvelők szövetkezésük 10 éves fennállása 
alkalmából e hó 7 én, vasárnap előadták Szig
ligeti régi jó népszínművét, a „Szökött katonád.8 
Az idő hűvösebb volt, mint az előző műked
velői előadás idején s már ezért is többen 
hallgattak az összevágó, ügyesen elrendezett 
előadást. Beregi Dezsőben, ugylátszik megvan
nak a rendezői képességek. Á gárda minden 
oldalon erős volt. A szerepek ügyesen voltak 
kiosztva s a szorgalom, odaadás minden sze
replőn meglátszott. N aszerint a férfiak közül 
Kresztyankó (közkedvelt műkedvelői komikus), 
Propper, Pásztor, Portiimmer, Nagy, Batári es 
Moskovszki érdemeinek nagyobb dicséretet a 
szokásosnál a nők közül pedig Simonits Erzsiké, 
Holik Mariska és Hummszky Anni. Reméljük, 
hogy a kis társulat újabb évtizedeben csak 
fokozni fogja eddigi sikereit, amit telj s szi
vünkből kívánunk nekik.

— Értésités. A városi cselédszerző és 
foglalkozást közvetítő intézet irodája, valamint 
a cselédnyiivántartó hivatal a közönség kényel
mének megfelelőkig a mai napon a varos köz
pontijába,-a városi bazár épületbe-a hatósági 
mészárszék mellé helyeztetett át. Egyidejűleg 
felhívom a közönséget, hogy a megfogadott 
cselédeket a szolgálatba lépéstől számítolt 
legkésőbb 3 nap alatt a cselédnyiivántartó 
hivatalba bejelenteni elne mulaszlák, mert ki
hágást elkövetők a vonatkozó szabály ér!el
mében 40 koronáig terjedhető pénzbírsággal 
lesznek büntetve.

Nyíregyháza, 1910. augusztus 10.
KERTÉSZ, rendőrkapitány.

— „Levél B ártta ra .“  A „Szabolcsvár- 
megye“ tegnapi számában e címen nevemmel 
megjelent „családi rögtönzés8 közlésére senkit 
sem hatalmaztam föl. Dézsi Sándor.

— Tűz. Leuchter Sámuel boltjában lűz 
keletkezett, melyi-t a tűzoltóság hamarosan el
fojtott. Kár jelentekteien.

Ne tétovázzék, ha fáj a Q Q !• Q f u ó n 
feje, hanem használjon azonnal U U I  U I I U Ü p a s l i l lá l ,

amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás X 
elmulasztja. Orvo- •  4-Qffe Kapható minden gyógy v  
sok által ajánlva. ***** ■ szertárban. — Késziti ^

Berctvás Tamás gyógyszerész, Kispesten.
!! 3 dobosnál ingyen  posta i szá llítás . !! i
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_  Képviseleti gyűlés. Májerszky Béla 
polgármester tegnap bejelentette a képviseletnek 
Vay Tibornak főispánná való kinevezését. Kép
viselet utasította a polgármestert, hogy a főis
pánt folyó hó 16-án a szokásos ünnepségek 
keretében hivatalosan a város nevében fogadja 
és üdvözölje. A polgári iskolák tanárainak fize
tését a tandíj emelés és miniszteri segélyezés 
terhére rendezte. A Széchenyi- és Sip-ulcai 
kutakat uj fajta szivattyúkkal láttatta el. Zilahy- 
val szerződést köttetett egy évi felbontás bizto
sításával. A Hosszuháton telefonállomást létesít. 
A Kert-utcai keleti oldalán járdát készített és 
államsegélytől feltételezetten önálló ipariskolát 
építtet. A városnál a hivatalos órákat reggel 
; tői 1 ig, télen 8 tói 2 ig akarják tartani, amely 
kérdésben a képviselet szeptemberi gyűlésében 
fog határozni.

— Közvetlen összeköttetés Kassa és 
Temesvár közt. A kacsai mozgalom, a mely 
Felső- és Delmagyarország közt közvetlen 
összeköttetés létesítése érdekében megindult nagy 
mérveket kezd ölteni. Nem csak az érdekeit 
városok kezdenek mozogni, hanem a lakosság 
zöme is kezd a dolog iránt érdeklődni. A sajtó 
támogatja a tervet és a hivatalos körök is 
rokonszenveznek a felvetett tervvel a mely azt 
cz-lozza, hogy Kassa, Nyíregyháza, Debreczen, 
Nagyvárad, Arad, Temesvár városok közt köz
vetlen személy- és gyorsvonatok közlekedjenek

— Ipa rte t̂ületi konresszus. Mar jelen
tettük, hogy az ipartestületek szövetsége t. hó 
20-án Zsolnán kongresszust tart, a melyen az 
ország összes ipartestületeinek kiküldöttjei meg 
jelennek. A nyíregyházi ipartestületet képviselni 
fogják Szélesy József elöljárósági tag és az 
ipartestületi jegyző.

— Cj fajta  számológép. A vaü. és közokt. 
miniszter úr további közlés végett arról értesíti 
hivatalunkat, hogy a Boda Béla rigácsi rk. Janitó 
altál szerkesztett számológépét az elemi iskolák
l. és II. osztálya számara alkalmasnak találta. 
Megrendelhető a szerzőnél, ára 35 korona. 
Nagyobb mennyiségben való megrendelésnél 
30 korona.

— A fösorozás kővetkező sorrendben fog 
megtartatni: az 1889. évi születésű nyíregyházi 
illetőségűek folyu hó 22 én, az 1888. és 1887. 
évi szüiet.-sü nyíregyházi illetőségűek íolyó hó 
23 an, az idegen illetőségűek, önként belépők 
és az előző nanokról esetleg elmaradottak folyó 
lió 24-én. Feíhivatnak az érdekelt hadkötelesek, 
hogy a kitűzött napon a fősorozásnál, amely 
reggel 7 órakor veszi kezdetét, pontosan és 
okvetlenül jelenjenek meg.

-  Az Apolló szinhú/ f. hó 20 án kezdi 
meg előadásait rendkívül változatos műsorral, 
amely felöleli a szünet alatt, keletkezett összes 
újdonságokat.

— Felvétel a sziiiiakatlémiába. Az
országos m. kir. színművészeti akadémián a 
beiratasok az előkészítő osztályba szeptember 
hó 12., 13., 14 iken, az akadémia I. és II. 
osztályába pedig szeptember hó 15 en tartat
nak meg d. u. 3 órától 5 óráig. Az országos
m. kir. színművészeti akadémiába való felvé
telhez megkívántainak: a) Színpadias csinos 
alas. b) Tiszta kiejtem csengő hang. c) Kifejlett 
testi alkotás mellett (melyről az intézeti orvos 
ad vélemény!) legalább 18 éves kor a férfiak
nál, legalább lü eves kor a leányoknál, a mi 
hiteles okirattal bizonyítandó, d) Annyi művelt
ség és iskolai képzettségről való bizonyitvány, 
a mennyit e korban m'nden müveit ifjútól meg
várhatni, különösen a magyar nyelvtan alapos 
ismerete, e) Szülői vagy gyámi megegyezés. A 
mely jelentkezővel ezek nem személyesen jelen
nek meg, megegyezésüket hiteles iratban tar 
tozik az illető felmutatni, f) A jelentkező nö
vendék csupán a valóságos es törvényes családi 
nevén Írhatja be magát, g) Jó magaviseletéről 
szóló erkölcsi bizonyítvánnyal, vagy hatóságilag, 
vagy ismert egyének aláírásával mulhatlanul 
igazolandó, h) Minden újonnan jelentkező az 
előkészítő osztályba c-ak próbaidőre vételik fel;

ennek leteltével vizsgálatot tesz. A fölvétel tehát 
nem végleges s a letelt próbaidő után a tehet
ségtelen vagy hanyag növendék elbocsáttatik. 
i) Az előkészítő, valamint az I. akadémiai osz
tály növendékei 4 korona beiratási dijat s 10 
korona felvételi dijat, az akadémia II. osztály 
növendékei pedig 4 korona beiratási dijat, 2 
koiona bélyeg dijat, azonkívül minden növen
dék 60 korona tandijat tartozik 2 részletben, 
u. m. 30 koronát a felvételkor és 30 koronát 
február 1-ón előre fizetni, j) Minden fölvett 
növendék tartozik szülőivel, vagy gyámjával 
együtt az eléjök terjesztendő kötelezvényt alá
írni. Bővebb értesítést az intézet igazgatósága 
(Budapest, Rákőczi-ut 21. sz. II. em.) kész
séggel ad.

— Mezőgazdasági és ipari kiállításunk.
Az előkészületek serényen folynak. Az előkészítő 
bizottság sem fáradságot, sem költséget nem 
kiméi, hogy kiállításunk ígérkező értékes beler- 
tékebez hasonlóan annak külső képe és tetsze
tős és minden látogatóra gyönyörködtető kel
lemes tartózkodásul és szórakoztató helyül 
szolgálhasson. Az épületek — kivéve néhány 
külön pavillont, gomba módra nőttek fel, me 
lyékről csak a világítók üvegezése, tedel felhe
lyezése és díszítése hiányzik, mig a köztük levő 
utak cilszerü tágas beosztásban sűrűn és ízlé
sesen minden elképzelhető virágágyakkal már is 
kedves Ktpet nyújtanak.

Maguk az egyes épületek hatalmas meretei 
szinte túl nagy kereteit mutáljak már is az 
egyes csoportoknak pedig miként a kiállítás 
irodájában halljuk, egyes csoportoknál mar is 
szűknek bizonyulnak. Az érdeklődőkéi mint 
értesülünk, szívesen kalauzoljak a kiállítás terü
leten, de csak szeptember ho 1-éig, amikortól 
is az egész területet az eiőkészithetés zavarta
lan foganatosítlutasa érdekében a nyilvánosság 
elől teljesen elzárják.

A kiállítás plakát hirdetményeit is e napok
ban küldték ország világszerte széjjel, melynek 
elkészítése elé temérdek különféle akadály ke
rült, de mely úgy véljük, igazan feltűnő szép 
és Ízléses voltánál fogva e késedelmet pótolni 
fogja. E napokban küldettek szét a baromfi- 
tenyésztési országos csoport kiállításunk érde
kében is a bejelentési ivek kapcsán a részvételi 
felhívások, melyre a bejelentési határidő szep
tember 10.

Minthogy a szőlészet, borászat, kertészet és 
gyümölcsészeti csoportokba a bejelentések egész 
természetszerűleg eddig — mig ugyanis a ter
melő termését nem látja — beküldhetők csak 
föltételesen eszközöltethettek, azért ezen cso
portokba még mindig elfogadtatnak bejelenté
sek, melyek akár rövid távbeszélő utján is esz- 
kőzölhetók 195. szánt alatt.

— Könyvkereskedői furcsaság. A bélen 
egy könyvkereskedő cégtől az alábbi 
jegyzek"- el kaptuk:
Diurnista, rossz példány . . . . .
Asszonyok, félbőrben..........................
Kisasszonyok, f ű z v e ..........................
Szent Péter esernyője, javított kiadás .
Pénz és Becsület, elfogyott . . . .
A 2Ő-ik fiú , jubiláris kiadás . . .
Az újszülött, szerző arcképével . . .
A  kaméliás hölgy, használt példány .
Félszüzek, nyomás a la t t .....................
Az ikrek, rövid idő alatt 2-ik kiadás .
A bolha, tiszteletpéldány.....................
Az Isten ujja, b e k ö tv e .....................
Anyósok, elszakíthatatlan.....................
Képtelenség, sok k ép p el.....................
Női erény, ritka ! ...............................
A nátha, még k a p h a tó .....................
Egy gazember, törv. védve . . . .
Nászéj, alapvető gondolat, utánnyomás

tilos....................................................
— A rendőrségnél talált tárgyak vannak 

elhelyezve.
— A villamos vasút építését a napokban 

megkezdik, úgy hogy még ez évben átadják a 
forgalomnak.

„Könyv-
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— Levelek a porban. Nem falevelekről 
kivánok beszélni, melyeket az abnormis időjárás 
választ el, hanem rendesen portózott és a m. 
kir. posta által tényleg átvett levelekről, ame
lyeket még is a szél hajigálja jobbra-balra. Arról 
van szó, hogy a Nykv. szerződés szerint a deli 
időben a maga embereivel postát is szállíttat, 
amely az első osztályú szakaszokban hányódik. 
Ebből az utasok is vihetnek el tetszés szerint, 
sőt megesik, hogy azokat a léghuzam az utcára 
sodorja ki. Nem volna talán .felesleges* egy 
csukható ládát beszerezni ?

— Elutazás m iatt eladó több bútor és 
nagy tükör Honvéd utca 5. szám.

— Leány és fiú fehérnemüek, harisnyák, 
zsebkendők nagy választékban kaphatók Ungár 
Lipót áruházában Nyíregyházán.

— Vadász-. Hébert- ős revolver tölté
nyek, sálon és kerti tűzijátékok legjutányosab- 
ban beszerezhető Hirschler Mór füszerkereske- 
dőnél Nyíregyháza, Városház-tér 5. Ugyanott 
lőpor árusítás.

— Ékszert, órát, ezttstneiniit bizalom
mal s legolcsóbban csakis az országszerle leg
jobb hírnevű Lefkovits Arthur és Társa debreceni 
cégnél vásárolhatnak. Árjegyzék ingyen. Válasz
tékot szívesen küld.

— Perzsa szőnyegek nagy választékban 
erkeztek és jutányos áron kaphatók Hoffmann 
Arthurnál a Bazár épületben.

— Nyom tatványokat csinos kiállításban
olcsón és gyorsan készít Klafter Ignácz legújabb 
gépekkel és belükkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyi-utca 9.

Salto mortaie.
Irta : RÍVU8.

A szép asszony már kezdte unni ezt a 
földalatti sétát, ahol csak öreg férje által vitt 
bányászlámpa vetett halvány fényt. Ha hozzáért 
tapogatódzo keze a nedves faihoz, ijedten simult 
férjé mellé, aki ilyenkor elgondolkozott azon, 
hogy milyen jó volna nekik mindig ilyen utakon 
járni, ahol az asszony még az ő védelmét is 
elfogadja, ahol csak az ő védő szárnyai alá 
menekülhet a szép feleség.

Oykor-olykor megállóit az öreg bányász 
és a lámpát úgy tartotta, hogy fényé a nőre 
esett.

A szép szőke asszony fején halvány rózsa
szín kendő voit s a rávetődő fény mellett arca 
pírban látszott égni s a homlokára szabadult 
szőke fürtök mintha csillogtak volna.

Az öreg Tamás bányász elismerte magában, 
hogy Anna asszony még talán szebb itt a föld 
alatt, mint fent a zajgó, kisértőkkel telt világban.

— De meddig megyünk még ? szólait meg 
az asszony.

— Türelem — dőrmögött Tamás — hisz 
érdemes türelmesnek lenni.

— Ki tudja ?
— Én! Mily nyugalmat adó kincshez ve

zetlek en, s te oly türelmetlen vagy. Tudom, 
ha a vadász volna az én helyemen, nem türel
metlenkednél.

A fiatal nő eltolni igyekezett magától fér
jét, de majd eszébe jutott a hely kietlensége, 
ahonnan egyedül ki sem tudna szabadulni, aztán 
eszébe jutott, hogy férjé kincshez vezeti, amely- 
lye! az élvezetes költségeit megszerezhetik s e 
gondolatokra közelebb simult öreg férjéhez.

A férfi ajkán keserű mosoly vonult el.
Megértette úgy a távolodás, mint a köze

ledés okát. Megértette, hogy nejének terhes az 
ő közeliéte és csak azért tűri, mert kincset Ígért. 
Tudta ő azt is, hogy a kincs Ígéretével csak 
még közelebb vitte egymáshoz azt a két em • 
bért, akik inkább is voltak egymásnak teremtve.

Sejtette azt is, hogy az a fiatal vadasz, 
akinek ő csak az alakját látta, a s/ep nő ajkai
ról olyan csókokat is kapott már, aminek ő 
még a halvány másolatát sem kapta solu.

Ékszerek, órák, arany- és eziistnemiiek
Sándor Rezső

alkalmi ajándéktár
gyak legolcsóbban

elsőrangú ékszerésznél
NYÍREGYHÁZA, Városház-utca 3. szám.
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Csak a?t nem sejtette, hogy az a két fiatal 
a kincsnek elhelyezéséről is terveket szőtt már, 
s e tervezetben az ő neve egyszer sem fordul elő.

— Lásd — szólt Tamás — mint igyekszem 
én állandó boldogságodat megteremteni.

—  A boldogság — suttogá a nő — igen, 
igen, az az életcélunk. Hogy meg is szerezzük, 
a saját érdekünk és a saját érdekünkben igye
kezni is kell.

Megértette a férj, hogy a nő nem akar 
közelíteni, hogy azt az űrt, amely éveik közt 
van, sem a kincs, sem a gyöngédség be nem 
töltheti. Tudta, hogy minden szó szemrehányás 
azért, hogy aggkora szerelmét, vagy amint most 
nevezné szenvedélyét, elárulta azoknak a szülők
nek, akik a ház, a föld s a fizetéshez inkább, 
mint ő hozzá erőltették lányukat. És mégis, bár 
megtudta érteni, hogy a szív nélkül, csak az 
ajkkal rebegett eskü a szerelmet, de sőt még a 
szeret etet sem eredményezheti, még is nem tu
dott lemondani arról, akit bányászlámpája mel
lett is oly szépnek, oly kívánatosnak talált s aki 
szemébe mondja, hogy a boldogságát a saját 
módja szerint akarja megtalálni.

— Nem, nem — gondolá az öreg — enyém 
maradsz mindhalálig.

Útjukban a munkába vett bányarészek mel
lett is el kellett haladni, s onnan lehallatszott 
a bányászok egyszerű dala, ami mégis a föld 
alatt meghatóan hangzott:

Szerencse fel, szerencse le,
Mint bérctetőt a fergeteg,
Váratlanul rohanja meg.
Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász leányt óhajtok én:
Ki szívemben bányászkodjék.

A dal szavai felemelv*, lesújtva, gyógyítva 
és intve hatoltak lelkűnkbe, s pillanatra mintha 
mind a két hallgatózó, a férj is, a feleség is 
megbánta volna azt a tervet, amit maga elé

S ezzel felrúgta a lámpát.
Az közvetlen mellettük tátongó mélységbe 

esett alá, pillanatra megvilágítva estében az 
iszonyú mélységet.

A nő sikoltva igyekezett el a mélységtől, 
de a férj erősen tartotta. Sírva könyörgött:

— Könyörülj Tamás, tied leszek, hü le
szek, nem lesz panaszod soha, soha.

— Úgy van, nem lesz — dörmőgőtt a 
bányász és azzal magához szorítva az ő gyö
nyörűségét, leugrott vele a mélységbe.

Estükben még hallatszott a nő sikoltása: 
soha, soha többé.

Felelősszerkesztő és laptulajdonos
Hlatky Schlichter Gyula.

TJj harisnya kötődé
Erdélyi házban Hohecukrászda mellett.

Van szerencsém értesíteni a t. közön
séget, hogy a modern technika minden 
vívmányával berendezett

harisnya kötődét
nyitottam, mely által a legkényesebb igé
nyeket is kielégíteni óhajtom.

Kiváló jó anyagból készítek uj haris
nyát, javításokat is gyorsan és pontosan 
eszközlök.

A t. közönség pártfogását kérve vagyok 
kiváló tisztelettel

Metzner Béla.
G yakorolt gépm u n kás-lán yok  fe l

vétetnek .

Siáaput-littkal flvoMln *yor«voi»*t megállóhely, .
* Javallatok

REUMA KOSZVÉNY
feü leti ás iaom reumás m egbetegedésnél, ischi&s, neuraigia vid«g«- 
b in te lm ek ), n ő i bajok es bőrbetegségek  esetében, eccema, 

prurigo, psoriasis.

MAGASLATI GYÓGYHELY
O rro a l v e z e t é s  a la tt á lló  ivó- ég fürdókurák, porcellán-, kad- ée 
% term észetes tükörfilrdő, pakolás, izzadási kúrák, villam ozás 
m asszázs ás h idegvizgyügykezelés. Pom pás fekvés, fenyóordők 
közepette , elterülve a Tátrahegysép egyik  rem ek fensikján és 
így m egbecsü lhetetlen  m int léggyogyhely  i s ; nagy és szép park. 
L egolcsóbb árak, legnagyobb kényelem , egészséges lakások és 
tápláló élelm ezés. Baját fürdőzenekar, law n-tennisz. Állandó 

elők elő  úri közönséggel.
É lőidén?:"  július 1-ig. U tó id é n ? :  augusztus 90-tóL

M V *  60% e n g e d m é n ? . ~E E S
Képe* prospektussal és fö lv ilá g o sitiesa l díjm entesen szolgál

az  lv n z g a té a á g .
Hivatalos fürdőorvos: Dr. Alth Egon 

lovag, székesfővárosi gyakorló orvos.

tűzött.
De e hatás csak addig tartott mig meg nem 

szólaltak. A hang, az egymás szava ismét az 
eltévesztett életet jutatta eszükbe, a nőben is
mét fel kelt a vágy a szabadság, illetve egy 
más férfi után, ismét érezte, hogy soha nem 
lehet kit légit ve az eddigi élettel, és a férj is 
megérezte azt. hogy minden remenye elveszett.

Ezután mór szótlanul haladtak tovább.
Hirtelen megállt a férj s letette a lámpát.
— Mi az ? riadt fel az asszony — menjünk 

tovább.
— Nem, mielőtt valamit meg nem teszel.
— Mit? Maid aztán.
— Nem. Most. Sokszor könyörögtem tőled 

csókot. Az első hetekben megtetted. Tudom, 
csak magadra erőszakolt kötelességből, éreztem 
is, hogy csak a formája volt meg, tartalom 
nélkül, De engem ez is kielégített. Engem bol
doggá tett a te nyugalmad, ami azonban két 
hét óta nincs meg. A vadász megjelenése óta ; 
és érzem, hogy a lelkedet most valami más 
érzés foglalja el, amire most már bűn nélkül 
nem gondolhatnál.

A nő reszketve hallgatta, talán érezte, hogy 
minden terve álommá vált.

— Most — folytatta a férj — amidőn 
olyan kincshez vezetlek, ami nyugalmunkat biz
tosítja, megérdemlem talán, hogy adj egy csó
kol, ha olyat is, mint a régi volt.

A nő testén borzadály futott át. Mióta 
más csókot kapott s adott, azóta a férjnek 
még a közelléte is megborzoDgatta. Dac szállt 
a szivébe.

— Nem. Majd aztán. Bármikor, csak most
nem.

— De most — kiáltá a férj. S hangja 
követelő, majdnem rikácsoló volt.

— Nem, nem.
— De igen,
S azzal átkarolta a nőt erős karjaival.
— De igen — folytatta — se  percben mon

dom el neked, hogy az Isten érzésekre alkotta 
szivünket, és az enyémben csak az az egy fog
lalhatott helyet, ami te irántad égett*, lángolt. 
Gyönyört és fájdalmat éreztem midőn az enyém 
lettél, és bár féltem is, még is elfogadtalak. 
És megszereztem magamnak lelkem gyönyörét, 
el is vollam határozva azt meg is tartani.

És a védekező nő ajkain szenvedélyes csó
kok csattantak el. A nő ütött, karmolt, de a 
férfi nem engedte el.

— Nézd — kiáltot Tamás — a kincs, a 
drága kincs, ami örök nyugalmat ad, a halál. 
Magammal viszlek a mélybe, együtt, egymásba 
fonódva szállunk alá, s egymás mellett fogunk 
lenni a sírban a — feltámadásig.

Nyíregyháza legnagyobb!“  bútoráruháza
Alapítva 1903. Paxonyi-útca lO ezám. í]

ll
Állandóan raktáron tartom a mai legújabb divatu fényezett í 
és különféle szinü háló, ebédlő, szalon és luxus bútorokat, R 
valamint saját készitményü angol bőr-moket és női szalon- 
garnitúrákat, vas, félréz és egész réz hálószobákat, lószőr- és 
afrik madraczokat, úgyszintén egyszerűbb de jó kivitelű matt* |  
bútorokat, mely felsorolt és raktáron levő, de itt fel nem so- |

roihaté különféle bútorokat utolérhetetlen olcsó árban árusítom,
370-13-13

Xj
'Tisztelettel: tál

\  ti
Képeket, tükröket, hajlított fa- és vasbútorokat gyári árban árusítok.

I 1907. évi pécsi kiállításon arany
érem és díszoklevél.

1901. temesvári kiállítás. I. dij 
díszoklevél. 1902. országos gazda
sági kiállítás Pozsony, I. dij, arany
érem. 1902. borászati kiállítás Eger, 
I. dij, díszoklevél és aranyérem. 
1906. Nagyvárad I. dij, díszoklevél.

*  - - - - - - - : e

Borsaj tók
legújabb rendszerű, könyökszerkezetü 
„Kossuth*, „Kincsem®, „Hegyalja*, 
„Acélorsós*, a magyar borterm elés 

legkedveltebb borsajtói 
Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) kettős 

kosara sajtók nagyüzemi! préseléshez.
Sajtóink főelőnye: A must sehol sem érint
kezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés! Óriási 
erőkifejtés! A törköly egy darabban és kön
nyen kivehető! Egy ember által kőDnyen 

kezelhető !
Szőlözuzók is Bogyózók. „Villám" legújabb centrifugális 

bogyózó- és zúzógépek.

Szilágyi és Diskant Miskolc
Árjegyzék ingyen.
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Lórencz Miklósi
e s s a  i

e ls ő  s? a b o ]c íjm e a y e i C K o r é p k á ly h a S p u  j

g y á r a  N Y Í R E G Y H Á Z A ,  j f i l j
í í é t a i s - u t c a  5 2  s z á m .  fáM & l

ffijH
Ajánlja a legizlése^ebb és legmodernebb I

kályháit 50% o lc s ó b b a n  3 9
mint bármikor

B raun E duard
hirdetési irodáját Budapest VI., Révay- 
utca 1. szám (V?czi-körut sarok) Fonclére- 

palotába helyezte át.
TELEFON: 128—24.

a világ: összes 
1 hírlapjai részére

Dijujen.es felvilágosítások. 
Kitüntetve: az első díjjal, elismerő ok 
irat» aranyéremkereszttel, ujságreklám 

nak MINTASZERŰ elkészítéséért.

r
r f f

B A
" A ,

w  *Rag ■a; :
f  ■ ; i

- * - <‘a. •
' i , . i

értleklcdni!
I l iC íj lá i iÉ li i  i

filorelátssiek lenni!
TESSÉK driiísi raktáramból választani, ü

t a g i

i t h

ARI Syamorfájós, bélbete^. étvágytalan, le*ová-
" , Ln-yodash0u haJlandos-. használja a számos év óta 
jónak bizonyult gyomor -ot, Schumann gyógyszerész- 

tói Stóckerauban.
Aki szahályozni és épségben tartani akarja jó
Hly emesztesef. használja a Schau.uann-féle gyomor ■ 
Sót, tapasztalni fogja, hogy más szerek ellenében, 

mily jól érzi magát.
ílvnmnrsil *-lhávolitja azonnal a fölösleges gyom r- 
J Siiyat és előmozdítja az emésztési. Egy

doboz ára 1 korona 50 fillér

Gyomorsó-pasztillák S r ' S ; ,  'tSTJST.
gyoniorso. Ara tarsolyonkint M phiolával á lo gyomorsó- 
pasztillaval Kor. 1.50. Postai szétküldés legkevesebb 
- doboz megrendelésnél -  utánvétel -  Scüatiumun 

I gyógyszerész Stoi kerau-ban.
Kapható minden gyógyszer Kárban,

Magyarországi főraktár : Dr. Egger L. és 
j Dr. Egger J. gyógyszertára Budapesten.

Mindenféle nyom
tatvány olcsó,szép 
és modern kivitel- 

«8jai ben a leggyorsab aL 
jg-s bán készül .lóba HS 

Elek czégnél. ,v. jjwp 
r

UrmcJ t s a i m
K I V Á L Ó É  ,

iVSCYlÖSSZETETELÜ

Ü  Z  Z  K  T  M  Z  G  M  Y  I T  Á  S  I
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Pazonyi-útca 6 szám a. saját 
házamban egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő modern berendezésű

sörcsar es vénát iiy ito íía iű .

Naponta villás reggeli, kitűnő ebéd és vacsora, úgyszintén frissen csapolt DREH1CR- 
féle korona sör kapható. — Abonansok kitűnő és olcsó kosztot kaphatnak. — 

<:$> Asztaltársaságoknak ingyen helyiségek állanak rendelkezésre. $

Mély tisztelettel:

F n e d m a u n  Á r m i n ,

Kapható Nyíregyházán :
Hibján Sámuel Utóda és Hoffmann Adolf 

cégeknél.

LI GHTMANN VI LMOS
ezég ajánlja

Nyíregyházán, Széchenyi-tér 3. szám
saját háznál épült, dúsan felszerelt gép
raktárát, mindennemű különleges — leg
kedveltebb — gazdasági gépek és gőz- 
ekék beszerzésére.

Nemkülömben sok évi — és tekintélyes 
— összeköttetései folytán külön jelzálog
banki ügyosztályt vezet ingatlanokra 
nyújtandó legelőnyösebb törlesztéses köl
csönök megszerzésére, birtokok eladása 
parcellázása és ilyenek bérbeadási 

ügyvitelére.

vásárlási forrása összes világhét! fényképező gépek, lemezek, filmek, papírok s kellékeknek Hunyady 
L á s z S é  Szabolcsim gye legrégibb s legelőkelőbb fényképészeti műterme Nyíregyháza, Kállói-ntca 2. szám 
jólt.állás mellett, mindég friss és meghízható vegyszerek és kellékek kaphatók. — Mindazok, kik a gépet 

nállain készpénz fizetés melleit szerzik be, az összes cikk- k gyári árából 5% engem íny s a betanítást díjtalanul végzem és a laboratórium hasz
nálata díjtalan. — Elvállalok a mai ■mok részibe előhívd okát, kidolgozás kát, lelkiismeretesen, gyorsai és jutányosán. — A saison közeledtéve 
ajánlom műtermem a n. é. közönségnek, a legújabb kivitelű fényképek, éledni nagyítások elkészítésére, felvételek vidéken is eszközöltetnek.

Számos megbízást kér Tisztelettel
Hunyady László fényképész műterme Nyíregyháza
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fürdő.
K lim a tik u s  gyógyhe ly.

:: (Vasúti állomás.) Posta és táTirda. ::
230 méter magasságban fekszik a tenger színe felett.
Fürdőidény május 1-től szept. 30-ig
Gyönyörű fekvés, ózondus levegő. Hársfa és 
lenyőfaerdők. Kényelmes és olcsó ellátás, modern 
berendezés. Hidegvíz-gyógyintézet, sós és be 
legzőtermek. (Inhalatorium). Savanyuvizes és 
vasas ásványviz-fürdők. Orvosi felügyelet alatt 

álló kitűnő vendéglők.
Gyógyvize kitűnő hatású

tüdőbajok, malária (mocsárláz), gégehörg és 
tüdőhurut, máj- és légdaganatok, hólyaghurut, 
specifikus a görvélyes csontbántalmaknál. Min
denféle idegbántalmak, fejfájás, migraine histeria, 
szédülés, nehéz légzés, hipocnondia vérbajok, 
kösz vény, görvély, bujakór, delirium trem. potat. 
Női bajok, fehérfolyás, sápkór, havi zavaroknál, j 

Részletesebb felvilágosítással szolgál
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG 

Hársfáivá, Beregmegye.

Hirdetések
fö lvé te tn ek  e lap  
kin dóh i vn t n In b n.

É rkert-n tcznn  
vagy n bel téren  
K iss T: Em m n  

tőzsdéjében .

Legtöké le te sebb !

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 

kezelés • 
Kivánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

ütül®ll

Magyarországi 
vezérképviselt):

Lukács
Rezső 

BUDAPEST, 
VI. Teréz-körut 36.

h

Kényelmes rész
letfizetésre Is . \  

kapható

teljeseit látható irásu

Szabolcsvármegye legnagyoblt X

=  bútoráruháza - \

Nyíregyházán, a törvényszék mellett. #
-------------- ------------------------------ — -----X

H
X
XLegújabb stilü palisszander, mahagóni és ^  

fehér fényezett habi és ebédlő berendeze- 
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák.# 

Ebédlő díványok. X
Pontos kiszolgálás.

X
Megfelelő árak.

Lefkovits Zsigmond
X

C L A Y T O N  & S H U T T L E W O R T H “
V á e z i - U ö i ' i i í  (> 3 ,  

által a Ifgju'.ányosabb árak mellett ajár.l tatnak :
Locomobilok ós cséplőgépek, benzinmotoros cséplökész^ 
letek, magér,járó gőzgépek, szalmakazalozók, lóhere- 
cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszaiőgepek,
, marokrakó- és kévekötő-aratógépok, szénagyüjtök,
, széna- és szalmasajtók, boronák, sorvetögépek, ; 

Plánét jr. kapálók, kukoricza-morzsolók, szecska- ‘ 

vágók, rópavágók, daralók, őrlótnalmok, egye- " 
k temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és 

minden egyéb mezőgazdasági gépek.

Képviselet és raktár:

M ájerszky Barnabás urnái, nyíregyházi

O l c s ó  s^ a-T oott á r a k :  II
Az idény előrehaladottsága miatt a még mindég nagy választékban lévő 

napernyőket, női blousokat, keztyüket, harisnyákat, férfi 
turista ingeket, mellényeket stb. stb. 

m é l y e n  l e s z á l l í t o t t  árakban árusítom. 
Kézimunka hozzávalókban nagy választék.

K L E I N  H E H  M I N
férfi-, nőidivat és rövidáru üzlete Nyíregyházán, 

(Hohe cukrászda mellett,)

K i g 3 r e l m . e s  k i s z o l g á l á s .

I

S í r k ö v e k
10 százalékkal olcsóbban mint 

bárhol
G o ld b e r g e r  D á v id n á l ,

Nyíregyháza, Vasuti-ut 20.

l í l í i í l i i
Vármegyeháx-tér,

ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindenféle

szövet különlegességekben,

Nyomatott Jóba Klek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

de Lainek és karton árukban stb. stb.
Olcsó szabott árak!
Pontos kiszolgálást
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