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A görög kath. 
magyar püspökség.
A görög kath. magyar püspökség 

eszméje végre testet öltött. Sok aka
dály s még több jogosulatlan ellenzés 
és zarandoklás ellenére s román nem
zetiségű honfitársaink nagy bánatára a 
pápai bulla megjelent, amely arról 
szól, hogy a magyar görög kaíholikus 
püspökség és a székelyföldi vikariá- 
tus felállításához a katholikus világ 
látható feje hozzájárult. Évtizedek mun
kájának nemzeti szempontból egyik 
legnagyobb eredményét értük el az 
uj püspökség felállításával. Belátha
tatlan az a perspektíva, amely ezen 
püspökség felállítása nyomán magyar 
nemzeti fejlődésünk, nyelvünk, művelt
ségűnk terjedése szempontjából elénk 
tárul. Mintegy 20J.000 ember kerül 
az uj püspökség egyházi hatósága alá, 
kik közűi 150.000 magyar anyanyelvű, 
akik idegen nyelvű, idegen nemzeti-

| ségü és idegen érzésű egyházi ható - 
| ság alá voltak eddig rendelve.

A legelső az az eredmény lesz, 
hogy azt a körülbelül 40—50 ezer 
idegen nyelvű egyént, akik az egy
házmegye kötelékébe fognak tartozni, 
a magyar nemzeti eszmének meg fog- 

i juk nyerni, mert azok a magyar pa- 
j pok, tanítók, akik északtól délig el- 
: oszolva lesznek az uj püspökség ha- 
I talmas területén, mindannyian após- 
í tolai lesznek a magyar nyelvnek, a 

magyar nemzeti eszme terjedésének. 
És ha az uj egyházmegyét teljesen 
magyarrá, nyelvében, érzésében, mű
veltségében teljesen s egészben sovi
niszta magyarrá tették, bizonyosan 
nem fognak itt megállani. Egy-egy 
oázis, közzéékeive a sivatag végtelen 
homoktengerei közzé, ha művelni va
lója az oázis területén nem lesz, a 
homoktengerből fog területeket elfog
lalni művelés alá. Hisz ma már a 
Sahara-sivatag eltüntetéséről s meg
hódításáról komolyan beszélnek. Miért

ne beszéljünk mi Magyarországon 
egységes magyar nemzet megteremté
sének lehetőségéről ? Miért ne higy- 
jük azt, hogy a görög kath. magyar 
püspökséghez tartozó plébániák nem
csak plébániák, de magyarok s ott, a 
nemzetiségek közzé beékelve, a ma
gyarság egy-egy kihelyezett és hódító 
szerve lesznek? És ha ezeket nem
csak hisszük, de akarjuk is és nem
csak akarjuk, de meg is tesszük, meg
teszik a lelkészek, a tanítók, az illető 
egyházközségek vezetői, akik bizo
nyára magyar nyelvű és nemzetiségű 
egyénekből fognak kikerülni, akkor az 
uj püspökség, az uj magyar egyház
megye sokkal többet tett a magyar 
nemzeti eszme érdekében, mint sok 
más kifejezetten e célra létesített in
tézményünk.

Mi reánk, szabolcsiakra azonban 
nemcsak ezekből a szempontokból bir 
fontossággal a gör. kath. magyar püs
pökség felállítása. A székhely kérdé
sében mi s illetve Nyíregyháza városa

Az asszony, |
m eg a férje.

Irta: Lara.
Mikor a szép Horváth doktornő először 

ment végig a fürdő puha, homokos íőutján 
az ő határozott, ruganyos könnyüségü lép
teivel s a férfi fürdővendégek megszokott 
pikáns mosolyukkal néztek utána, Nagy 
Béla, a bohém poéta-gyerek azt mondta 
nekem :

— Ez az asszony vagy angyal, vagy 
ördög, de engem határozottan érdekel. Azt 
mondják, az ura őrülten szerelmes b elé; 
most sem akarta elereszteni otthonról, de 
sirt, hogy ő beteg, hogy ő meghal, ha für
dőbe nem mehet, hogy ő azért elmegy, ha 
azután elkergeti is az ura. Mikor aztán a 
kocsira ült, még akkor is marasztotta a 
férje; azt mondta neki: Hát csakugyan el
mész ? Jól van. Csak írj, ha haza akarsz

I jönni, azonnal megyek érted. — Szeretnék 
vele tisztába jönni, de nem lehet, néha 

i olyan, mint egy apáca-növendék, néha pe
dig mintha hajlandó volna megcsalni a fér
jét. — Nézd ezt a déiceg járást. így jár az 
erdő délceg szarvasa. Azt az erőteljes kar
csúságával elragadó termetet, azt a büszke 
főtartást. Szemeinek a szine vetekedik az 
ébenfáéval, fénye a tó tükrével, melyben a 
távolról néző kék eget lát csupán, de ha 
közel mégysz, látod lenn a mélyén az el
nyeléssel fenyegető hínárt. Én már néztem 
bele s . . . nem tudom, mit láttam benne . . .

Mondták aztán, hogy a gyerek mindig 
a szép asszonyról álmodozik.

I.
Talán ismerkedés szempontjából ren

dezték a bálát, vagy valamelyik szomszéd 
faluban volt búcsú s ebből az alkalomból, j 
nem tudom biztosan ; tény az, hogy bál volt j 
a fürdőben. Fényesen volt kivilágítva a te- !

rém s a zene messze elhallatszott a csilla- 
| gos éjbe.

A fényárban úszó tükrök, tánctól ki
pirult szép lányok és asszonyok bájos ar
cocskáinak mását verték vissza. A balzsa
mos nyáréji levegő finom fenyő-illatot hozott 
be a nyitott ablakszárnyakon át. Fesztelen, 
mámoros jókedv lett úrrá a mulatók fölött, 
mintha mindnyájan egy család tagjai lennének.

Igaz ugyan, hogy holnap az esti kor
zón egymás között barátságosan megbeszé
lik majd az asszonyok, hogy a képviselő 
két sovány lányának a ruhája annyira ki 
volt vágva, miszerint határozottan a termé- 

: szét niostohasága a hibás, hogy a férfiak 
még sem láttak semmit. A szegény minisz
teri fogalmazóné bizonyosan tudni fogja, 
hogy a számtanácsos fiatal felesége maga 
varrja a ruháit, holott mindenkinek meg- 

[ mondja, hogy melyik párisi szabóval dolgoz- 
I tat. A csúnya huszárkapitányné, ki egész 
í éjjel azzal tüntetett, hogy ő nem „akar" tán-

41 Tiszaberczeli tégla- és cserépfedőgyár
bármely mennyiségben szállít a nyíregyházi kisvasút bármely állomására, körkemencéjében égetett k i t ű n ő  m i n ő s é g ű

Loszt. téglát és sima, húdfarku cserepet.
Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-utca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.___

Lapunk kapható: Kiss T. Emma, Hirschler Mór és Rottaridesz Istvánná tőzsdéjében. Mai számunk 10 oldalra terjed.
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igen erősen angazsáltuk magunkat. 
Hisz élénk emlékezetben van, hogy 
Nyíregyháza városa mintegy 280.000 
korona, a nyíregyházi g. kath. egyház 
pedig mintegy 200—250 ezer korona 
értéket a ánlott fel arra az esetre, ha 
az uj egyházmegye székhelye Nyíregy
háza lesz. És ezzel a meglehetősen 
nagy anyagi áldozattal szemben s 
dacára annak, hogy minden számba- 
vehető szempontból csakis Nyíregy
háza volt predesztinálva az uj püs
pökség székhelyéül, azt kellett lát
nunk, hogy egy arra nem való, kul
turális intézményekben teljesen sze
gény község miként nyomul előtérbe 
elénk a székhely-kérdés elhelyezésénél. 
Ennek a kérdésnek az eldöntése tudo
másunk szerint még nincs bevégezve, 
mert hisz a fővárosi sajtó alap nélkül 
Nyíregyháza érdekében s a székhely 
célszerű megoldása szempontjából ak- ; 
kor, amikor a székhely-kérdés már 
véglegesen el van intézve, bizonyára 
nem emel szót, mert ezt bevégzett 
tények után csak reális értékének ro
vására tehette volna s éppen ezért nem 
tartjuk érdektelennek, hogy ebben a 
kérdésben a fővárosi sajtó állásfogla
lására olvasóközönségünk figyelmét fel 
ne hívjuk. Az „Alkotmány*4, „Az Uj- 
ság“, a „Magyar Kurír44 s több tekin
télyes sajtóorgánum foglalkozik a nyír
egyházi székhely kérdésével s az 
„Alkotmány44 e kérdésről a követke
zőket Írja :

Sokan, úgy látszik, még mindig 
reménykednek abban, hogy az uj 
püspökség székhelye Nyíregyháza 
lesz. Erre vall az, hogy a „Magyar 
Kurir“-ban közreadott jelentés sze
rint a budapesti görög katholikus

egyházközség julius 7-én tartott 
képviselőtestületi ülésében foglalko
zott az uj püspökség székhelyének 
kérdésével. Örömmel értesült az 
egyházközség Szabó Jenő főrendi
házi tagnak, az Országos Bizottság 
elnökének akciójáról, melyet Nyíregy
háza érdekében a magyar kormánynál 
újból megindított: A képviselőtestü
let tiszteletéről, ragaszkodásáról és 
teljes mértékben való támogatásá
ról biztosította az Országos Bizott
ság elnökét, egyben ama remény
nek adott kifejezést, hogy a maga
sabb szempontoknak győzedelmes
kedniük kell az illetékes köröknél 
és hogy Budapestnek s a leendő 
egyházmegye háromnegyed részének 
külön kérvényekkel is kifejezett 
óhaja teljesülni fog.

Nem dőlt el tehát még a kocka. 
Sőt a nyíregyházi székhely érdekében 
hatalmas tényezők álltak csatasorba, 
oly tényezők, amelyeknek a görög 
kath. magyar püspökség kérdésében 
súlyúk van. És ha figyelembe vesszük, 
hogy a nyíregyházi székhely ellen itt 
Nyíregyházán voltak, sőt talán ma is 
vannak ellentétes áramlatok, amelyek 
tudomásunk szerint nagyon messze 
hatást tudtak kelteni, akkor ne csodál
kozzunk, ha a kétféle törekvés között 
a székhely kérdésében mi Szabolcs- 
vármegye, mi Nyíregyháza városa a 
csatát elveszthetjük.

De még nem késő! Ha egyesült 
erővel hozzálátunk a munkához, ha 
azok, akik ellenesei voltak a nyíregy
házi székhelynek, befolyásukat Nyír
egyháza érdekében értékesítik, s igy 
egységes és hatalmas óhajként a 
nyíregyházi székhely érdekében fog

lalnak állást, az eredmény nem marad
hat el, a nyíregyházi székhely még 
kivihető! És ha az uj egyházmegye 
központja Nyíregyháza, a magyar nem
zeti eszme terjedésének, a magyar 
nyelv térfoglalásainak egyik leglénye
gesebb állomása Nyíregyháza lehet, 
miért késnek támogatásukkal .azok, a 
kik Nyíregyháza fejlesztése érdekében 
eddig mindent megtettek s most, hogy 
egy katholikus, de magyar intézmény
ről van szó, félreállanak, sőt egyene
sen a nyíregyházi székhely ellen fog
laltak állást.

Akinek van valami befolyása, 
most meg kell tennie Nyíregyháza 
érdekében !

I Legszebb ékszerek
13 próbás ezüstnemüek, pon- 

P tos órák, alkalmi ajíndék-
Í  tárgyak le g o lc s ó b b a n

|  S á n d o r *  R e x s ő
gj elismert szolid ékszerésznél S
1 Nyíregyházán, Vái osház-u. 3. sz. a. |
jj kaphatók. — Telefonszám 252. 5

isriin Hagy Szálloda
Budapest, VI. Révay-utca 10. szám.
Andrássy-ut mellett. Telefon 137—90.

Szobák 2 K 60 f-tői feljebb.
140 minden modern kénye
lemmel berendezett szoba.

Központi fűtés, lift, Vacum-Cleaner. 
Win Kiér Ottó igazgató.

colfii, megszólítja majd Horváthnét, amiért 
olyan botrányosan sokat táncolt Nagy Bélá
val, sőt én határozottan tudom, hogy olyan 
is akad, aki látta, hogy Nagy Béla megcsó- ; 
kolta az említett szép asszonyt . . .

Pedig csak az történt, hogy három uj- 
rát táncoltak már együtt, mikor megszólalt 
a szép asszony :

— Ha fáradt, vezessen helyemre.
A poéta eleinte hallgatott, csak bele

nézett abba a két csodalatosán szép szem
párba, azután az asszony füléhez hajolva, 
sú g ta :

— Az lenne az én üdvösségem, ha 
mindig igy egymás mellett lehetnénk, ha 
mindig igy karjaimban tarthatnám . . . 
Majd mintha megbánta volna merészségét,
». jzzátetíe : Igaz, magának férje van, nem 
szabad szeretnem . . .

Az asszony pedig a Erii vállán nyugvó 
karjára hajtotta fejét — félig lehunyta sely

mes pilláit s csak úgy vihogott a szeme, 
midőn súgta :

— Há*ha a férjem nem szám it? . . .
II.

Az egész faiu Horváth doktor felé for
dította pletykás figyelmét.

— No Iám, mondta a biióné, ki min
dent biztos forrásból tudott, no lám, nem 
is gondoltam volna, hogy a doktor ur olyan 
rossz ember legyen. Hát csak elkergette a 
feleségét, mert hogy a Falussy kisasszonyt 
szereti. Pedig olyan áldott lélek az az édes 
tekintetes asszony, olyan igen szereli ezt a 
rossz embert. Én láttam: — sirt, mikor el- S 
ment, azt m ondta: Maga akarja, hogy ei- ! 
menjek, de ha ir, hogy szüksége van rám, 
jövök rögtön . . .

* *
*

Az aratók nagy dalolással hozták be a 
koszorút a kastély udvarába ; a legöregeb
bek közülök elmondta a nagy dikcióját, {

hogy hát jövőre adjon az ég tízszer annyit, 
mint ebben az esztendőben, a nagyságos urat 
pedig éltesse az Isten sokáig.

A nagyságos ur pedig szépen meg
köszönte a jókívánságokat s csak annyit 
szólt még o d a :

— Most mulassanak kendtek, csak fel 
ne gyújtsák a csűrömet, — azzal sarkon 
fordult s ment be a vendégeihez.

Kellemes este volt, az öregebb urak 
legnagyobb része kint borozgatott a nyitott 
verandán, beszélve a múltról s hallgatva az 
ablakon kihallatszó zenét. Mert a jobbvérü 
fiatalság ott táncolt a kastély nagytermében. 
A másik szobában pedig a fiatalság másik 
része kártyázott. Ez volt a modern fiatalság, 
amely a szó 20-ik századbeli értelmében 
bálozza végi* a farsangot, összelőni karral, 
roppantul blazirt arccal nézi a táncolókat, 
mintha még nézni is unná ezt a gyerekes 
mulatságot. De azért ott van mindenütt.

A házigazda sorba járja a vendégeit.

c>PŐáruházába Nyíregyházán a legújabb 
• U lU lls U r  amerikai és francia tavaszi cipőkülönle- 

Teieton 2 ii.______________ Telefon 2 ii. 'MHWágességek megérkeztek. tW Scl
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vállalkozást) nat megkönnyíti, eredményessé 
fogja tenni.

Ismerve nemes intencióit, tisztelettel fel
kérem, hogy a kölni, a montreali, a m adridi 
eucharisztikus kongresszusok nyomdokain 
diadalmasan haladni kívánó gyűlésen részt 
venni, ebheli szándékát lehetőleg julius hó 
10 ig a magyar csoport rendező-bizottságánál 
(Országos Kath. Szövetség, Budapest, IV., 
Ferenciektere 7., I. ént.) bejelenteni, jó hír
nevünket közelérintő törekvést erkölcsileg és 
.anyagilag támogatni, adományát a fenti címre 
'megküldeni mélíóztassék. *

A világ katholikusainak eme gyűlésének 
s mertető füzetét mellékelve, szives pártolását 
ismételten kérve vagyok,

gr. Dessetvffy Miklósné.
Bizonyosra vehető, hogy az agitáció e 

módja eredményes lesz. Az egyre érkező 
jelentkezések, tudakozódások igazolják, hogy 
a kongresszus az érdeklődés középpontjában 
áll. És méltán ! Hi sz itt nem csupán a ma
gyar katholikusok buzgósága van próbára 
téve, hanem igazolnia kell azt a túlsúlyt, melyet 
a magyar állam képvisel a Monarchiában.

Fel tehát a XXIII. eucharisztikus kon 
gresszusra Wienbe !

Adja Isten, hogy gazdag eredményeiben 
messze múlja fölül az előző gyűléseket.

á ia p i tv a  190Ű. é v b e n .

A w ieni, nem zetközi 
eucharisztikus ko ngresszus

( D r .C s .  L .)  Ez év szeptember 10—
15-ig nagy napok szemtanúja lesz az ős 
császárváros — Wien. A kontinens lelkes 
katholikusai rang- és rendkülönbség nélkül 
fognak ülésezni apostoli királyunk legfelsőbb 
védnöksége és Van Rosum kardinális, pápai 
külön követ asszistenciája mellett.

A nagyarányú gyűlés tárgya — az 
Oltáriszentség. Iránta táplált hódolat a világ 
minden részéből vonzza a hívőket, jóllehet a 
kápolnák egyszerű ivei alatt, a falusi tcm 
plomokoltársáíorában, a dómok, kathédrálisok 
merész boltivei alatt is feltalálják; ámde a 
manifestació vágya, a modern hitvallomás, 
mint titkos galvanikus erő tüzeli a lelkeket, 
h >gy a tüneményes gyülekezet osztályosai 
legyenek. De ki az, aki nem kívánná látni 
az ősz királyt, mint hódol a legfőbb hata
lomnak ? Ki az, aki nem kívánná szemlélni 
a legnagyobb egyházi és világi méltóságo
kat hódoló felvonulásukban ? Gyönyörködni 
és épülni nem óhajtana százezrek buzgal
mán ?

Valaki felvethetné a kérdést: nini, a 
katholikusok megint mozognak, megint va
lami újat, extrát akarnak.

A mozgolódás vádját szívesen vá laljuk.
Fizikai törvény: az életmozgás. Ahol nincs 
mozgás, ott a halál uralkodik. A katholicis- 
mus pedig élni akar. Élni, nem önmagáért, 
mint öncélért, hanem az emberiségért. A 
lelkek mélyéig akar hatolni, nem azért, hogy 
a lelkeket szekeréhez láncolja, hanem hogy 
megnyerje Krisztusnak, megreformálja Krisztus

Iszik az ivókkal, kibicel a kártyázóknak s 
el-el nézi a táncolókat, sőt egy-egy lassú 
csárdást maga is megpróbál.

Most is a táncolókat nézi. Odafordul 
a mellette álló szolgabíróhoz :

— Ugyan mondja már kedves öcsém 
uram, mi igaz abból, hogy a doktor válik a 
feleségétől s Margitkát veszi el ? ! Nézze, 
most is együtt táncolnak.

S csakugyan, Horváth doktor nem 
messze tőlük táncol a kis Falussy Margittal.
A férfi valami bolondot mondhat most is, 
mert táncosnője hangosan fel kacag, de az 
komolyan folytatja:

— Higyjen nekem Margit, én szeretem
magát és feleségül fogom venni.

— Hát a felesége ? — kacag a sze
mébe a kis huncut.

A doktor bosszúsan harapja fogai közzé 
hosszú szőke bajuszát s miközben megint 
fuj rajta egyet, halkan dörm ögi:

— Az asszony ? Ej, az asszony nem
számit! _________________________

D e b re c e n b e n  é s  v id é k é n  a z  e re d e t i a m e r ik a i „]0HH5’0H“ k é v e k ö tő -a ra tó g é p e k
versenyen kivül állanak, mert egyszerű szerkezetűek, könyüek, tartósak és kifogástalan, szép munkát végeznek !

K iz á r ó la g o s a n  RÁHMER SÁNDORNÁL, OEbrcEzen, Piac-utca 13. sz, a Dreher mellett,
Bácher, Melichár gépgyárak fiókjában,
legjobb fehér, amerikai kötöző-zsineg, amerikai kapák, szénagyüjtők, fűkaszálók nagy raktára ! 

Mintaszerű kiszolgálás ! Előnyös fizetési feltételek

szellemében, mint a nemzetek nagy apostola 
sz. Pál m ondja: „reformamini omnes in 
Christo Jesu“ .

A mozgolódó katholicismus nem ujit 
kongresszusával. Bár e nemű tiadicióját nem 
vezeiheti vissza az apostoli időkig, azonban 
megértve a modern kor mottóját, az egye
sülés nagy eszméjét tartja egyre növekedő I 
érdeklődés mellett gyűléseit. Kezdetben Páris, 
Lyon, Lilié városok voltak színhelyei M. Ta- 
misier agitálása folytán, ma már teljesen 
nemzetközi arányokat ölt. Mi több, X. Pius 
motu progrioja a gyakori sz. áldozásról vá
ratlan lökést adóit a mozgalomnak. A káp
rázatos fény, állitat, pompa lebilincselik 
nemcsak a hívőket, h»nem az ellentábort is 
elismerésre kényszerítik. Ha Heine szerint a 
hit a középkorban dómokat emelt, ma a világ 
vallásos elemeit hozza össze, hogy tárgyal
janak a mysteriumról, áldásait megértse a 
kor, legyen kovász a hívek megújhodásában.

Nem csoda, ha a monarchia mindkét 
állama erősen készül a wieni eucharisztikus 
kongresszusra. A cs. és k. ház, a főpapság, 
arisztokraták, előkelőségek, irók, művészek, 
munkások, földmivesek a legnagyobb érdek
lődéssel néznek a nagy napok elé. Egyház
megyék, egyletek organisálják az ünnepséget 
a bécsi centrumban és azon kivül. A magyar 
középponti bizottság f. évi május hó 18-án 
Budapesten Izabella főhercegasszony elnök
lete, Apponyi, Eszterházy, Dessetvffy, Zichy 
stb. őstiemes családok képviselői, közéletünk 
jeleseinek jelenlétében ülésezett és nagy 
enthusiasmussal mondotta ki csatlakozását, 
az egyházmegyénként V3ló szervezkedést 
olyképpen, hogy a föpásztorok mint einökok 
mellé két alelnök választassák. Az egri fő
egyházmegye területére gróf Dessewííy Mik
lósné és gróf Almássy Imre választattak meg. 
Dessewffy Miklós grófné a sz. ügy érdeké
ben a következő felhívást bocsátoita ki 
Szabolcs- és Borsodvármegyék előkelő k ö 
reihez :

Vencsellőn, 1912. június hó 25-én.
A XXIIL nemzetközi eucharisztikus kon- 

gressus Ö császári és apostoli királyi Felség 
legfőbb védnöksége alatt f évi szeptember 
hó 12— 15-én Wienben fog tartatni.

A magyar bizottság Ö Fensége Izabella 
főhercegasszony fővédnöksége alatt ez év 
május hó 18-án Budapesten tartott alakuló 
ülésén az egri főegyházmegye területére egyik 
alelnökké engem választott meg, megbízott, 
hogy a legmagyarabb egyházmegyében a 
kongresszuson való részvétel érdekében akciót 
fejtsek ki. Felbuzdulva a szent ü,>y még 
szentebb célján, elvállaltam a tisztet, mert 
biztatott a remény, hogy a magyar katholiciz- 
mus hagyományos áhítat), az Oltáriszentség 
iránt tanúsított, dicső ősöktől örökölt kultusza

I

ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó
----- és piisszérozó intézete -----
Vay Ádám-u. 13. Bejárat Vésö-u. felöl.

Fest minden színre és gyász
ruhákat 24 óra alatt.

Vegyileg tisztit bárminemű ru
hákat kifogástalanul.

Gallér és kézelők stb. hófe
hérre és tükör fényesre mos 5 
nap alatt.

Pliséroz 3 óra alatt.
Midőn szives megbízásaikat ké- 
: : rém, vagyok mély tisztelettel : : 

Telefon 248. sz.
Gabulya Mihály.

Ezüst éremmel és díszoklevéllel kitüntetve

Klein I. D. szállító Budapest, 
ajánlja gyüjtökocsi forgalmát.
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A Szabolcsvármegyei Párt
fogó Egyesület közleményei.

A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesü
let elnöksége felkéri tagjait s az egyesület 
működése iránt érdeklődőket, hogy mind
azon eseteket, amelyekben valamely fiatal
korú egyénnek pártfogásba vételére, vagy bár
mely irányú segélyezésére van szükség, az 
egyesület elnökségének (Vay Ádám-utca 10) 
tudomására hozni szíveskedjék.

* * *
A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesü

letnél újabban a következő tagbejelentések 
történtek:

Alapitó tagokul jelentkeztek: gróf 
Andrássy Gyula, gróf Andrássy Gyuláné, 
id. Kállay András és Bodor Zsigmond 
10)— 100 korona alapítványi összeggel.

Rendes tagokul jelentkeztek: Erdélyi ; 
Farkas, Virányi Dezső, Virányi Dezsőné, í 
Bodor Zsigniondné, Bodisicz Ignácz, Báthy 
Kálmán, Dr. László Adolf.

Működő tagokul jelentkeztek : Horváth 
János, Vincze Titusz, Stepkovszky János. 
Nyerges Ferenc, Réthy László, Bedő Miklós, 
Orosz Kálmán, Kozák Antal, Janka János, 
Nyirpazony, Janka János, Szikra Péter, Gé- 
gény. Bakos Sándor, Bakos Sándorné, Nyir- 
kércs. Erdélyi Imre, Borsó Imre, Zubák 
Gyula, Liptay Lajos, Paksy Ferenc, Erdélyi 
Imréné, Erdélyi Anna, Borsó Imréné, Lip
tay Lajosné, Nagymáté Margit, Nagymáté 
Anna, Grósz Amália, Grósz Sarolta, Grósz 
Bella, Gödény Bertalan, Hadházy János, 
Guttmann Menyhért, Schretber Mór, Ramo- 
csaháza. szolnoki Jármy Gyula, szolnoki 
Jármy Zoltán, szolnoki Jármy Zoltánná, Nyir- 
ibrony. Eperjessy Barna, Kozsár Gyula, 
Doby László, Nyiribrony, Dr. Szeutimrey 
Gábor, Dömötör Ferenc, Pavay Andor, Pa- 
vay Andorné, Fekete Ilona, Ádám József, 
Napkor. Ruszinkó Emánuel, Maxim Atha- 
náz, Szkiba Teofán, Seszták Barna, Pova- 
tunszky István, Bojcsik János, Runyu Péter, 
Kiss Lajos, Lazók Mihály, Runyu Miklós, 
Lazók János, Sitku János, Kovács János, 
Wagner Antal, Szkiba János ifj., Máriapócs. 
Malmos Mihály, Malmos Mihályné, Pap 
Gábor, Pap Gáborné, Gáspár Lajos, Gás
pár Lajosné, Piricse. Rácz Viktor, Garancsi 
György, Gazdagh Antal, Gazdagh Antalné, 
Fodor István, Nyírpilis. Fülep Károly, Sípos 
Mihály, Róth Ltván, Papp Gyula, Kecske
méti Mihály, Radványi Sándor, Barna Elek, 
Labay József, Kótaj. Szabó Gerzson, Borsi 
Julianna, Kovács Lajos, Bóta Kálmán, Tisza- 
eszlár.

EH  r »>' ■ : ■— «  ■ -H d

Üzlet-áthelyezés.
If j. Lakato s L a jo s  GZipŐiizlet 
ezég , ü z le th e ly isé g é t a  
K o s s u th -té rrő l S A J Á T  
H Á Z Á B A  h e lye zte  át.

Liliom-utca 18. (Blljtos).

H Í R E K .

— Dr. Samassa József egri 
bíboros érsek gyétnántmiséje. Eger 
bíboros érseke folyó hó 23-án éri meg 
pappászentelésének 60-ik évfordulóját, 
mely alkalomból az egész egyházme
gyében épp úgy, mint székhelyén, Eger
ben, nagy ünnepségek lesznek. Ezt 
megelőzőleg már megjelent Szm recsányi 
La jo s  cyrri érsek, bibornok-érseki 
koadjutor ur körlevele, melyben az 
agg főpásztor nagy érdemeiről s ki
váló egyéniségéről megemlékezve, a 
következőkép intézkedik : . . . „ intézke
dem, hogy Ö E m in e n ciá ja  áldozópappá 
felszentelt etésc hatvanadik évforduló nap
já n a k , folyó hó 2 3 -ó n a k  előestéjén, a  
hétórai harangszó után , félórán át me- 
yyeszerte harangzúgás hirdesse a más
napi ünnepet, 2 3 -á n  reggel 0 órakor 
pedig a föszékesegg házban ünnepélyes 
hálaadó istentiszteletet tartunk, melyet 
aztán a líceum dísztermében az egyház
megyei irodalm i egyesület alkalm i dísz
közgyűlése követ; egyházmegyénk többi 
p léb án ia i és szerzetesi templomaiban pe
dig a jubileum  napját követő vasárnapon, 
folyó hó 2bi-án a föpásztorért veendő 
közimával s utána Te Deum m al, ünne
pélyes szent mise végeztessék, amit a t. 
lelkész urak előző vasárnapon a szószék
ből híveiknek kihirdetnek és a rra  a helyi 
polgári és katonai hatóságokat meg
hívják. “

— Szem élyi h ír. Dr. Samassa József 
egri bibornokérsek Szalny Jenőt kápláni mi
nőségben Mezőkövesdre helyezte át, helyébe 
Müller Jenő jön.

— K inevezések . A pénzügyminiszter 
Pély Imre állami végrehajtót a IX. fizetési 
osztályba, Margitay Gyula állami végrehaj
tót pedig a X-ik fizetési osztályba sorozott 
állami végrehajtókká nevezte ki. Mindkét 
tisztviselő a nyíregyházi kir. pénzügyigazga
tóságnál marad továbbra is működésben.

— E g y h ázk erü le ti közgyűlés. A ti
szai ágostai hitv. ev. egyházkerület csütör
tökön este fejezte be több napon át tartott 
közgyűlését, melyen sok fontos dolgot intéz
tek el. Megejtette a választásokat és pedig 
egyhangúlag az eddigi tisztviselőket válasz
tották. Az egyházkerületi törvényszék bírói 
közzé beválasztották Bállá Jenő városi ta
nácsost, ki egyszersmind az egyházkerület 
közigazgatási bizottságának jegyzője is lett. 
Délben bankett volt, mintegy 500 terítékkel, 
amelyen megjelent a város tanácsa s a 
helyi társadalom sok kitűnősége. Üdvös előre- 
inegállapodásnál fogva a diszebéden mellőz
ték a szokásos fel köszöntőket. Bankett után 
bizottsági ülések voltak s a késő esti órák
ban értek véget a tanácskozások.

— A B eth len  ko r szab o lcsi tisz te 
le tbe li ta g ja i.  A budapesti Bethlen Gábor- 
Kör most tartotta harmadik szünidei bizott
sági üléstt Bulyovszky Gyula elnöklete alatt. 
Az elnöki jelentés beszámolt arról, hogy a 
közgyűlésen tiszteletbeli tagokká választották 
Bállá  Jenőt, Bartók Jenő dr.-t, Geduly Hen
riket, Gencsy Albertét, Józan Miklóst, Ka- 
czián Jánost, Kermeszky Györgyöt, Májerszky 
Bélát, Aícskó Lászlót, Mikecz Dezsőt, Rad- 
vánszky Antal bárót és nejét : báró Rad- 
vanszky Gézánét, Tóth Innét és Vay Tibor 
grófot és ezeknek a jegyzőkönyvi kivonato
kat elküldték és a jubileummal kapcsolatos 
teendőket teljesen befejezték. Több folyó 
ügy elintézése után a M. Ev. Keresztyén 
Diákszövetség debreceni nyári gyűlésén való 
képviseléssel kiküldötte Balta Árpád ház
nagyot és a lemondott titkár helyébe meg
választotta Kilczer Gyulát titkárnak.

— A n y íreg y h áz i K ossu th -szobo r. 
Kedden délután tartotta a nyíregyházi 
Kossuth-szobor-bizottság ülését a vármegye
háza kistermében Májerszky Béla kir. taná
csos, polgármester elnöklésével. Bállá Jenő 
városi tanácsos referált, kinek jelentéséből 
kitűnt, hogy eddig összesen 40,710 korona 
gyűlt össze. Ebből eddig 27,658 koronát 
költöttek el s a pénztárban most 13000 ko
rona van még. Azonban szükséges még 
12000 korona s e hiányzó összeget újabb 
gyűjtéssel akarja a bizottság megszerezni. 
A leleplezés napjául szeptember 19 ét, 
Kossuth Lajos születésnapját tűzték ki, melyre 
meghívja a kormányzó családjának tagjait, 
a törvényhozás mindkét házát, a szomszédos 
törvényhatóságokat. Az ünnepségnek a kö
vetkező sorrendje lesz: a városi daloskör 
éneke után ünnepi beszéd, majd szavalat, 
azután a szobor-bizottság nevében az alispán 
átadja a szobrot, melyei a város nevében 
a polgármester vesz át, ezt követi a koszo
rúk elhelyezése s a daloskor befejező éneke.

— K iviteli A kadém ia  F iú m éb an . 
Az állam f. é. szeptember hóban Fiúméban 
Kiviteli Akadémiát létesít, amelynek czélja, 
hogy oly általános és kereskedelmi szak
műveltséggel, gyakorlati tudással és nyelv- 
ismerettel rendelkező kereskedőket neveljen, 
akik export-és importkereskedelmünk fejlesz
tésére képesek legyenek. A Kiviteli Akadé
miára jelentkezni már most lehet, beírások 
szeptember 6— 10-ig lesznek, előadások 
szeptember 12-én kezdődnek. Az akadémia 
helyisége: F ium e: Via Flavio Gioia 4. 1.
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— Harc a Császárszállás felett.
Nyíregyháza és Nagykálió közölt évek óla 
harc folyik Császárszállásért. Nyíregyháza 
városa a Császárszállást, mely legnagyobb 
részben magáé a városé, közigazgatásilag 
is Nyíregyházához kívánja csatolni, ami 
ellen érthető okokból Nagykálió kézzel lábbal 
tiltakozik. Ebben a kérdésben a most meg- j 
tartott megyegyüíés is határozott, mert a 
törvényhatóságnak előbbi s Nagykáilóra ked
vező döntését Nyíregyháza megfelebbezvén, 
a belügyminiszter a törvényhatóság vélemé 
nyét kívánja hallani, mielőtt végérvényes 
döntését meghozná. A megye közgyűlése 
tekintettel azokra az egyezségi tárgyalásokra, 
amelyek a két város között megelőzőleg | 
folytak s amelyek — a mint a közgyűlésen | 
Májerszky Béla polgármester feltárta és bi- | 
zonyitotta — Nagykálió inkonzekvens ma
gatartása miatt hiúsultak meg, megbízást 
adott a v rmegye a'ispánjának, hogy a két 
város között az egyezséget a Császárszállás 
átkapcsolása felett kísérelje meg s csak az 
után fog a vármegye a belügyminiszter leira
tára érdemlegesen határozni. Reméljük, hogy 
Nagykálió nem feszíti túl a kérdést, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy a Nyíregyháza 
által már felajánlott 200000 korona kárpót
lást mérsékelni fogják s a Császárszállás át 
kapcsolását mégis keresztüiviszik.

— A nyiregyházavidéki kisvasutak  
uj vonalai. A kisvasutak legutóbbi köz
gyűlésén elhatározták, hogy a nyíregyháza— 
petneházi, nyíregyházi tanyai, a dom brád— 
kisvárdai és a balsa—rakamazi vonalakat 
mielőbb kiépítik. Mint értesülünk, ezen vo
nalak kiépítésének előmunkálatait az igazga
tóság legközelebb megkezdi.

— Sorozások a várm egyében. A 
honvédelmi miniszter értesítette a vármegye 
alispánját, hogy a sorozások a folyó évben 
augusztus 12-töl október 5 ig terjedő idő
ben fognak megtartatni. A katonai és pol
gári hatóságok már a napokban ülést tarta
nak, ahol az egyes járások sorozási napjait 
fogják megállapítani. Ennek a bizottságnak 
a működésére nézve teljesen uj intézkedést 
léptet életbe a miniszteri leirat. Eddig ugyanis 
az első miniszteri leirat után a bizottság 
összeült, megállapította az egyes sorozási 
napokat és a miniszterhez terjesztette fel 
jóváhagyás végett, vagyis mig a miniszteri 
beleegyezés nem érkezett meg, addig a so 
rozásokat nem lehetett megtartani. Ezt az 
eljárást most a rninszteri leirat megváltoz
tatja a késői sorozások miatt. A leirat uta
sítja a bizottságokat, hogy az egyes soro
zási napokat határozza még, de ne varja 
meg, mig a miniszteri jóváhagyás megérke
zik, hanem a sorozásokat mindjárt tartsa is 
meg és utólag, tudomásvétel végett értesítse 
a honvédelmi minisztert.

— Rétközberencs nagyközséggé ala
kul át. Rétközberencs kisközség, mely jelen
leg a pátrohai körjegyzőséghez tartozik, nagy
községgé kíván átalakulni s mint értesülünk 
az ügy elintézés végett már az őszi vár
megyei közgyűlés elé kerül.

— Alkoholellenes küzdelem. Dömö
tör György kisvárdai r. kath. plébános a

napokban Turterebesen járván, arra is fel
használta itteni tartózkodását, hogy az al
koholizmus ellen tevékenységet fejtsen ki. 
Tudomására hozták ugyanis, hogy a köz
ségben egy Stuczné nevű asszony az alko
holizmus szenvedélyének hódol, felhasználta 
tehát az alkalmat s Stucznét az alkoholizmus 
káros hatásaira figyelmeztetve, tanításban 
részesítette a pá'inkafogyasztás következmé
nyeit illetőleg. Nem rajta múlt, hogy ennek 
a tanításnak sok eredménye az alkoholista 
Stucznén nem volt, de az a levél, amelyet 
Dömötör plébános ezen esetből kifolyólag 
kapóit, bizonyítja, hogy az alkoholizmus 
elleni küzdelmet ma már a legegyszerűbb 
nép is kellőképen értékelni tudja s ha ez a 
küzdelem általánossá lesz s nemcsak egy- 
egy oly kiváló apostola lesz, mint amilyen 
Dömötör plébános, akkor ettől az alkohol
ellenes küzdelemtől még sokat várhatunk. 
A turlerebesi esetre visszatérve, érdekesnek 
taitjuk, hogy a már említett Stuczné fiainak 
Dömötör plébánoshoz Írott levelét olvasó- 
közönségünkkel megismertessük, amely bi
zonyítja, hogy a legegyszerűbb emberek kö
zött az alkohol-ellenes küzdelemnek lelkes 
barátait találhatjuk. A levél szóról-szóra s 
ortográfiái hibákkal közölve, igy sz ó l: Te- 
kin teles Kis várdaji fő piébánosur Tudatya 
Stucz András a főplébános urval hogy nem 
javul édes anyám az3z Stuczné sémit csak
úgy Viselkedik mint ezeiőt. Nemért a fő 
plébános ur nak Szép szavaji semilsem neki 
és ezek után tisztelem és sziből üdvözlöm 
a fő Plébános urat és maradok tiszteletei 
Iránta Stucz András.

— H alál:zás . Özv. Orosziánosi Törös 
Pálné szül. Csengery Eszter folyó hó 8 án, 
életének 66-ik évében Nyíregyházán elhunyt. 
Az elhunytban Törös Pál, a Szabolcsi Agrár 
Takarékpénztár főkönyvelője édesanyját gyá
szolja.

— A hajdudorogi g. kath. püs
pökséget aiapitó pápai bullát a bécsi nuu- 
cius pápai rendeletből külön e célból Buda
pestre utazva — személyesen adta át a 
miniszterelnöknek. A leendő püspök való
színűleg Miklóssy István sátoraljaújhelyi g.
k. plébános, zempléni főesperes lesz, bár 
Jackovics Mihály hajdudorogi püspöki kül- 
helynök hívei még nem adtak fel minden 
reményt utóbb nevezett püspökségéhez. Mel 
les Emil budapesti apátplébános neve is 
forgalomba került, mint leendő püspök. 
Melles azonban erre az állásra kombinációba 
nem jöhet, mert családos ember.

— A cséplőgép áldozata. Véres sze
rencsétlenség történt a napokban a tiszafü
redi Lovassy-tanyán, ahol repcét csépeltek 
a munkások. A gép tetején Fegyvernek Ist
ván dolgozott, mint etető. Munkaközben 
azonban elszédült és fejjel a dobba esett,
mely teljesen szétroncsolta a szerencsétlen
ember fejét, aki szörnyet halt. Özvegyet és 
három árvát hagyott maga mán.

- -  Vizbefult. Szász Miklós tiszabog- 
dányi lakos Márton nevű kis fia múlt hó 
29-én a Tiszába esett és segítség hiányában 
a ragadó viz magával vitte a szerencsétlen 
gyermeket. A hullámokban lelte korai halálát.

— Drágább lesz a só. A só méter
mázsája ezután 33 fillérrel drágább lesz. Az 
áremelést a szállítási és kezelési költségek 
növekedése teszik szükségessé.

— A sszonyok bibliája. A magyar 
szakácsmüvészet egyik jelese, a népszerű és 
közismert Erzsi néni, immár ötödik kiadását 
bocsátja útnak a legjobb hírnévnek örvendő 
befőttes könyvéből. Erzsi néni befőttes könyve 
úttörő munka volt a magyar szakácsmüvé 
szeti irodalomban, mert sem az előtt, sem 
azóta nem foglalkozott senki olyan behatóan 
és népszerűén a befőttek elkészítésével, mint 
Erzsi néni és éppen ez az, ami az ő köny
vét az asszonyok bibliájává avatta, mert 
azóta kiadott sok társai között is az Erzsi 
néni befőttes könyve tartotta meg az első
séget. Sok ezer példány forog ebből a köny
vecskéből közkézen országszerte és ma is a 
legkeresettebb könyvek közzé tartozik, kivált 
gyümölcsérés idején. Ajánljuk minden ma
gyar asszonynak, aki gyümölcsöket és főze
lékféléket akar télire jól és tartósan eltenni, 
az szerezze meg magának ezt a jóravaló, 
hasznos könyvecskét. Kapható minden könyv- 
kereskedésben. Ara 2 korona. Az összeg 
előleges beküldése után bérmentve küldi 
meg a kiadó Tarczali Dezső Budapesten, L, 
Feliérvári-ut 52. sz.

— A javító-intézet szökevénye. A 
kassai kir. javító- és nevelő-intézetből május 
hó elején Somogyi Jenő nevű nyíregyházi 
illetőségű növendék megszökött. Somogyi 
Jenő helybeli uricsalád elzüllöít sarja, aki a 
javitó-intézetből való megszökése után Nyír
egyházán több rendbeli betörést követett el. 
Nyíregyházi sikeres működése után Deb
recenbe utazott, ahol egy nyaraló kifosztásá
nak m egkísérlése közben a rendőrség le
fülelte. A rendőrség előtt Sebestyén Ferencnek 
mondta magát s ezen a néven négy heti szabad
ságvesztés büntetését kitöltve, ismét Nyíregy
házára jött. Iít ismét tolvajlásokat követvén el, 
a rendőrség kezére került. Mint értesülünk, 
a Szabclcsvármegyei Pártfogó Egyesület a 
nevezett Somogyi Jenőt, bár fiatalkorú bűn
tettesnek nem tekinthető, pártfogásába vette 
s erkölcsi megmentése érdekében a szüksé
ges intézkedéseket meg fogja tenni.

— Olcsó csirkék! Ez, kérem, nem 
reklám, de jó! induló s tragikusan végződő 
kis történet. Az eset hősnője Keresztes Mari, 
aki szerdán nem kevesebb, mint hat idei 
kis csirkét vitt kötényében a piacra s árul- 
gatta, kinálgatta mesés olcsó áron. Annyira 
olcsón, hogy ínég Kofa őnagyságáéknak is 
feltűnt s érdeklődni kezdtek a csirke eredete 
után, a rendőrség segítségével, aminek ered
ménye a töredelmes bevallás lett, hogy bi
zony Marika lopta a csirkéket. Most majd 
a hűvösön gondolkozhatik az enyém, tied, 
övé furcsa kis igazságon.

— Ménlovakat vásárol az állam. 
A földmivelésügyi miniszter felhívja azokat 
a lótenyésztőket, akiknek három és félévet 
betöltött, de nyolcadik évet még meg nem 
haladt inénió van a birtokukban és azt eladni 
óhajtják, hogy abbeli szándékukat augusztus 
1-ig a földmivelésügyi minisztériumnak je
lent ’ék be.
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— K im arta  a  szem ét. Napkoron Je
néi István kutyája a község utcáján tova
haladó Danó Zsuzsánnára rohant s egyik sze
mét kimarta.

— A m a g y a r közönség  előtt eléggé 
ismert volt eddig is a Kolozsvári (Heinrich- 
féle) gyógyszappangyár kiváló hírneve, de 
mégis nagy rekordot jelent, hogy egy élel
mes nagy amerikai cég évi 100,000 kor. 
értékű szappan átvételére kötelezte le magát.

— I. Napóleon katonái táborszernagyi 
botot hordtak, mig a mi katonáink állan
dóan 1 üveg valódi Oroszlán-Menthol sós- 
borszeszt tartanak a borjúban. A hosszú, 
fárasztó menetnek összes strapái azonnal 
elfelejtődnek, ha a testet eredeti Oroszlán- 
Menthol sósborszesszel bedörzsöljük. Ezen 
kitűnő háziszer erőt és erélyt kölcsönöz, 
edzi az izmokat, kellemes frisseséget nyújt 
és sok bajnak elejét veszi. Kapható eredeti 
üvegekben á 44 fillér, 1.10 és 2.20 korona, 
az összes gyógyszertárakban és üzletekben.

— Községek egyesítése. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága már régebben 
elhatározta, hogy Kis- és Nagybáka közsé
geket egyesíti. A belügyminiszter értesítette 
a vármegyét, hogy hozzájárul az egyesítés
hez és az egyesitett községek nevét Szabolcs- 
bákában állapította meg.

— P ó tv ásá r. Kisvárdán folyó évi ju 
lius hó 29-re országos állat- és kirakó- 
pótvásár engedélyeztetett.

— A könnyelműség áldozata. Torma 
Károly 10 éves kis suhanc a nyári nagy 
vakációt madárfiókok pusztítására akartaiéi 
használni. Egy sudár jegenyefára mászo;t 
fel, hogy megrabolja a madárfészket. Mikor 
a fának tetejére ért, lába alatt a galy eltö
rött s a földre zuhant. Úgy találták meg 
az arra menők vérben fetrengve a szeren
csétlen gyermeket, ki most a halállal vívódik.

— Elütötte a bicikli Az őrültül vág
tató bicikli megint galibát okozott. Egy öreg 
asszonyt ütött el kedden délután, ki súlyos 
zuzódásokat szenvedett. Igazán ideje volna 
már megrendszabáiyozni ezeket a mások 
testi épségével mit sem törődő bicikliző 
u rakat!

— Sáskajárás Ujfehértón. A napok
ban Ujfehértó és Téglás környékén óriási 
tömegben lepte el a határt az olasz sáska. 
Mint mondják, olyan pusztítást vitt véghez a 
sáskatömeg a növényekben, hogy a leg
nagyobb elemi csapás eltörpülhet mellette. A 
hatóságok a legerélyesebb intézkedéseket 
tették a veszedelem meggátlására.

— Igazmondó sajtóhiba. A napok
ban tudvalevőleg nagy tanitógyülés volt a 
fővárosban. Egy tanügyi lap a gyűlés be
fejezéséről a következőket irta szándékos 
sajtóhibával:

„A tanitó-gyülés szétoszlott. Utolsó 
aktus az volt, hogy az összegyűlt tanítók 
harsányan éheneztek."

— Vasúti tolvaj. A nyirbogdányi 
állomáson ma reggel elfogta a esendői ség 
Kiss Imre hajdubagosi napszámost, aki a 
vasúton kilopott egy fehértói asszony zsebé
ből 30 koronát.

— Milyen lesz az időjárás ? —
Sziriusz időjós, kinek múlt évben közölt 
bemondása az utolsó betűig helytállónak 
bizonyult, az idei időjárást a követke
zőképpen árulja el a kiváncsi em bereknek: 
Júliusban és augusztusban az első feléig 
gyönyörű, szép, meleg időjárás fog ural 
kodni. Túlnyomóan száraz és kevéssé ziva
taros idők jönnek. Augusztus 17— 18 ától 
zivataros esők ígérkeznek, itt-ott jéggel ke
verve. A hegyes vidékeken pedig hócsapadék 
látható s igy e hónapnak második fele 
kritikusnak ígérkezik. Szeptemberben elég 
szép és kedvező időjárás ígérkezik, külö
nösen az első felében, mig a második felé
ben kissé szeszélyesnek s bő csapadékosnak 
mondható. Több helyen nagyobb esőzés 
várható s hűvös, szeles napok jönnek. Ok
tóber szintén elég kedvezőnek mondható. 
Több helyen esőzés várható, de azért nagyon 
sok esőzés az első felében nem jön, a 
második fele szeszélyes. Eső, köd, északi 
viharos szelek fognak átvonulni Európa és 
hazánk nagyrészén. Novemberben kissé sze
szélyes idő várható, ez a hónap átlag véve 
csapadékos lesz, a közepében több szép nap 
várható. December hónapunk egész szépnek 
s kedvezőnek ígérkezik. Esőt, ködöt s egé
szen szép, enyhe időt várhatunk. A napfol
tok igen megszaporodnak s olyan kritikus 
időt idéznek elő, hogy szinte hihetetlen: 
mennydörgést és villámlást látunk, mint 
augusztusban. Itt-ott jégeső ígérkezik. Hava
zásról még szó sem lehet, csak december 
hó 25—26 tói kezdődően láthatjuk mrg több 
helyen, amint a hó szállingózik, de sok 
havat nem várhatunk, igy ez évben ismét 
fekete karácsonyra van kilátásunk.

— Az alispán szabadságon. Mikecz
Dezső, Szabolcsvármegye alispánja tegnap 
délután megkezdte szabadságát. Az alispán 
néhány heti üdülésre Abbáziába utazott. 
Távol létében Siposs Béla főjegyző vezeti a 
vármegye ügyeit.

— Véresre vert álhirlapiró. Debre
cenből je lentik : Néhány nap előtt a fővá- 
iosí lapok foglalkoztak a debreceni sajtó- 
cenzúra ügyével, annak kapcsán, hogy Ko
vács József polgármester egy „Uj Debrecen" 
címen megjelenő nyomtatvány szerkesztősé
géhez leiratot intézett, felszólítván a szer
tőséget, hogy piszkolódó, az újságírást meg
szégyenítő hangját és „irmodorát" mérsé
kelje. A iap ügyét Balassa Sándor debre
ceni újságíró információja alapján közölték a 
fővárosi lapok. Emiatt az „Uj Debrecen" 
az egész várost megbotránkoztató förined- 
vényben megtámadta Balassát, akinek tisz
tességes hírlapírói munkásságát mindenkor 
elismerték. Balassa a förmedvény miatt saj
tópert indított az „Uj Debrecen" ellen. 
Tegnap találkozott az „Uj Debrecen" cimü 
újságnak a (nem létező) felelős szerkesztő 
távollétéoen a szerkesztésért fe'elős Voith 
György állhirlapiróval és rövid szóváltás 
után véresre verte. Voith tipikus alakja az 
állhirlapiróknak, aki vasúti dijnokból csapott 
fel minden készültség nélkül újságírónak s 
fizetés nélküli munkát végez csak azért, 
hogy a neve szerepelhessen. A debreceni

hivatásos újságírók mozgalm i indítottak az 
elszaporodott álhirlapirók kipusztitására.

— Gépészek, gazdák figyelmébe! 
Használt legjobb gyártmányú marokrakó 
aratógépek igen olcsón és részletfize
tésre kaphatók Ráhmer Sándornál Deb
recen, Piac-utca 43. sz., a Drécher 
mellett.

GRAND HOTEL

S9N REMO
NAGY SZÁ LLO gA

BUDAPEST, VII., Dohány-u-VO.
Nyár-u. sarok.

Szo lid  családi szálloda.

Teljes kényelemmel be
rendezve. Tiszta, világos 
szobák 3 60 koronától.

Lift, légfűtés, ébresztő óra, hideg-meleg 
viz minden szobában. : :

SPORT.
Vasárnap, e hó 14-én d. u. 6 órakor 

a Nyíregyházi Torna és Vívó Egyesület football- 
csapata a Nagyváradi Sport Egylet csapa
tával fog mérkőzni a bujtosi pályán. Ezt 
megelőzőleg délután 4 őrakor a Nyíregyházi 
Torna és Vívó Egylet kombinált csapatai 
tartanak mérkőzést.

TANÜGY.
Kereskedelmi tanintézet Debrecenben. A

tanintézetet az 1715-ben alakult Kereskedő-Társulat 
1857-ben alapította, ezidő szerint hat tagozatból áll 
s mindenben egyenjogú a hasonrangu állami isko
lákkal.

A fiú-felső kereskedelmi iskola, melynek f. évi 
szeptember 1-én 40-ik tanéve nyílik meg, három 
évfolyamú s érettségit tett növendékei egyéves ön
kéntességi jogot nyernek.

A női felső kereskedelmi iskola, melynek f. é. 
szeptember 1-én 4-ik tanéve nyílik meg, szintén 
három évfolyamú s ugyanolyan képesítést nyújt, mint 
a fiú felsőkereskedelmi iskolák.

A női kereskedelmi tanfolyam, melynek f. é. 
szept. 1-én 14-ik tanéve nyílik meg, egy évfolyamú.

Úgy a női felsőkereskedelmi iskola, mint a 
női kereskedelmi tanfolyam növendékei a tanintézet 
fenhatósága alatt álló leányinternátusban nyerhetnek 
elhelyezést, helybiztosítás érdekében azonban aján
landó, hogy e tekintetbeni szándékukat aug. 5-ig 
jelentsék be az igazgatóságnak.

A felvételt és minden egyéb tudnivalókat 
illetőleg az intézet igazgatósága, hozzá intézett meg
keresésekre kimerítő tájékoztatást nyújt s a tanin
tézet illustrált ismertetését díjmentesen küldi meg 
1023 Fábián Lajos Mór igazgató.
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Hirdetések felvétetnek a 
Szabolcs kiadóhivatalában.

pg  ------ -------------

„FLORIOL"
sertésvész elleni szer.
Magyar királyi szabadalom.

Ezen meglepő hatású sertésvész elleni 
szer egyszersmind mint fejlődést és hízást 
fokozó tápanyag, kizárólag olyan növényi ösz- 
szetéte'ek kivonatából áli, melyek a cultur- 
államok pharmacopiájában mint gyógyhatású 
növények vannak elfogadva, tehát nem titkos 
és nem tiltott szerekből áll.

A szer rendkívüli antiszeptikus hatásá
nál fogva mint óvszer nemcsak hogy megóvja 
a sertést a ragályos vész fellépésétől, hanem 
a dühöngő vészt is rövidesen megszünteti, 
sőt a gyomorszervek hatványozott működése 
folytán, a sertés fejlődését és gyarapodását 
feltűnően előmozdítja ugyannyira, hogy kü
lönösen hízóknál, az állat étvágyával szem
ben határt kell szabni a jóllakás és torkig- 
lakás között.

Ezen fontos tényezőkből kifolyólag, a 
szer alkalmazását az egészséges sertés-állo- 
mánynyal szemben is rendkívüli fontosnak 
tartjuk, mert az állat szerve egy a környéken 
esetleg lappangó kórral szemben impregnál- 
tatik és immunissá tétetik.

Ára egy üvegnek,
mely egy teljesen kifejlett sertés meggyógyi- 
tására elegendő, illetve egészségeseknél a 
kór fellépését megakadályozva, annak rohamos 
fejlődését és hízását a leírásban előirt rend
szeres használat folytán előmozdítani hivatva 
van,

1 korona 60 fillér.
Ugyanezen adag 2, esetleg 3 kisebb 

sertés meggyógyitására, illetőleg a leírásban 
foglalt rendszeres használat folytán annak 
immunissá tételére elegendő.
A szer használat előtt jól felrázandó.

Raktár: Wesztermayer Ignácz Budapest, 
Sándor-utcza 23/a.

Másolat: Budapest, 1910. junius 1. 
Igen tisztelt Wesztermayer u r ! Készséggel 
hozom tudomására, hogy maglódi gazda
ságomban a Floriol nevű sertésvész elleni 
ezert, úgy beteg, mint egészséges állataimnál 
teljes sikerrel használtam. Azért jelzem, hogy 
egészséges állataimnál is, mert azok a bete
gektől elkülönítve nem lettek, de azért 
moslékjukba keverve 2 héten át nekik is 
beadtam s dacára annak, hogy úgy állataim- 

•>!/■ egy része, mint a község sertésállomá
nya a vész pu ztulásának ki volt téve, ser
téseimben elhullás nem történt. Nagyra
becsülésem kijelentése me"etí vagyok tiszte
lettel Dr. Dobozi. Levélt oriték c im e: Nagy
ságos Wea/aermayer Ignácz urnák, Budapest, 
VII, Népszinház-utca 18. szám.

M ásolat: Igen tisztelt Orvos u r ! Szives 
soraira csak ma válaszolhatok, mert b. címét 
csak ma közölte velem Dr. Kindlovits Gyula 
barátom. A küldött szives utasítását köszö

ntette] vettem, a „Floriol" szert eddig 36 darab

sertésen (betegen) alkalmaztam kitűnő ered
ménynyel. A kezelés alatt volt állatok mindnyá
jan felgyógyultak s igy eddigi tapasztalatom 
az, hogy a szer feltétlen jó. Nemcsak gazda
ságomban, de idegen helyeken is tettem 
kísérleteket beteg állatokon s dacára annak, 
hogy az itteni paraszt embernek igen sokat 
kell beszélni és prédikálni, mig rá lehet 
venni, hogy az állatait gyógykezeltesse (liisz'itt 
nálunk még mindig a „babona" — kúrák (?) 
a legdivatosabbak, sőt „állítólag* (?) a leg
eredményesebbek is) ezért néhány helyen 
csak kétszer adhattam be a szert — mégis 
teljes gyógyulás állott be. — Szives utasítá
sait ismételten köszönöm. Kiváló tisztelettel 
Dr. Petzi Popovies Emil, Puszta-Pecinacz, 
u. p. Temerin Bácska 1908. X/26. Levéiboriték 
cime : Nagyságos Weszteimayer Ignácz urnák 
állatorvos, Budapest, VII., Népszinház-utca 
18. sz.

1507/1908. sorszám.
Hogy ezen másolat a Wesztermayer 

Ignácz ur részéről előttem eredetiként fel
mutatott bélyegtelen levéllel és bori'ék cím
mel mindenben egyező, ezennel tanúsítom.

Budapesten, ezerkilencszáznyoic (1908.) 
évi november hó harmadik (3) napján.

Díj és bélyeg 1 k. 60.
Dr. Cotelly,

kir. közjegyző.
Másolat : Tisztelt Wesztermayer u r ! 

Felkérem, alábbi címemre ismételten 5 üveg 
„F lorio l'-t utánvéttel küldeni szíveskedjék, 
forduló postával. Az ősz folytán küldött 5 
üveget elhasználtam és nem ütött ki semmi 
betegség. Én bizalommal viseltetem ezen 
gyógyszer iránt és nem várva be a megbete
gedésüket, az egészséges állatoknak adattam, I 
— annál inkább, mivel ugyanitt Szabolcsban, 
circa 40 kilométernyire tőlünk, már vagy 500 
drb, elhullott sertésvészben, — tehát az elő
vigyázat nem éppen felesleges. Fenti kérésemet 
ismételve maradtam Dombrád, 1912. II. 13. 
Szabolcsmegye, üdvözlettel Kúthy László 
tiszttartó.

Másolat : Igen tisztelt nagyságos ur. 
Kérnék postafordultával utánvét mellett még 
3, azaz három üveg Florioit küldeni, a niért 
is a legnagyobb elismerésemet fejezem ki, 
mert pára lan hatása arra a meggyőződésre 
birt, hogy legjobb szer, ami elfogadható a 
sertések részére. 1912. jan. 6. Vagyok őszinte j 
tisztelője Csere Lajos uradalmi gépész, Ma- I 
gyár Szombathely, Veszprém megye.

Szerkesztő i üzenetek.
Dr. Cs. L. Örömmel üdvözöljük mun

katársaink között. A beküldött cikket hozzuk.
L. N. A kérdezett dologról véleményt 

privát levélben nyilvánítunk. Csak egy kis 
türelmet kérünk.

A róm. kath. egyház tulajdo- I
nát képező Bessenyei-tér 2. 
számú bérházában az l-sö, 
3-ik és 4-lk számú, a Bethlen- 
utca 3. számú bérházában 
pedig az l-sö, 2-ik és 3-ik 
számú boltok folyó évi

október 1-étal
kiadók. —  Értekezhetni a rk. 
iskola tanácstermében napon
kint délelőtt Adamkovics And
rás gondnokkal. ::

a legjobb
I G R I N "
cipő-krém az egész világon!

Az eddigi v ilágh írű

♦  wiksnek <#■
vitriolnélküli gyártása.

ST. FERNOLENDT, WIEN III.
cs. és kir. udvari szállító. — 80 éves gyári fennállás.



8 S Z A B O L C S 1912. juius 13

IA Szabolcsi Agrár 
T ak arék p én z tá r 
hivatalos óráit jú
lius és augusztus 
hónapokban d. e. 
| |  8-1 óráig tartja.

■ i

fi

I

T i s z t á n
és világosan úgy kérje és 
fogadja el, ha szappant vesz, 
hogy

K O L O Z S V Á R I
(H E IN R IC H -fé le )

G íy ce rin  szappan 
T o já s  
M and ula 
M árván y

A kolozsvári gyógyszappan-gyár 
azért lett világhírű, mert a leg
drágább és teljesen ártalmatlan 
anyagból készíti szappanait.

n

n

n

elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

HERSHD01TS GYULA
Villanpilágifási licrenriezÉsehet, 
villanyvilógitási felszeráÉsiM, 
valamint magánteiafon és
ViilanyCSBngÖlieVBZCtéseiíVt 27 nyíregyháza, -  Széclienyi-tér.
Mérnöki látogatás és költségvetés díjtalan. Csillárok és égötestek raktáron

Nyíregyházi Cementárugyár (g)
Részvénytársaság Nyíregyháza

Széchenyi-u t 31-ik szám.
Helyi és interurban-telefon 104.

! Elvállal és mérsékelt árak mellett szállít: marmara cementmükőlapokat és mozaik-terrazó műkőlapokat 
egyszerű és díszes kivitelben s színezésekben, többféle és kívánt méretekben, a legmodernebb minták 

i szerint, melyek kiválóan alkalmasak és a legkényesebb igényeknek is megfelelők falak, padlózatok, kapu
bejárók, járdák, folyosók, konyhák, fürdőszobák stb. burkolásához, valamint kiváló és csinos burkolatot 
képeznek külső homlokzati falak borításához és homlokzatok díszítéséhez. Egyszerű és díszes kivitelű be
ton és mükőmunkákat, mümárványvágókat és mindennemű kőutánzatu lépcsőket, balustrádokat, mellvé
deket, kerti virágállványokat, vázákat, lépcsőházi fedlapokat, pihenőket, függő folyosó vasbetétes lapokat, 
kéményfedlapokat és minden néven nevezendő beton és mükőtárgyakat, megadott tervek és rajzszerinti 
kivitelű lábazati köveket stb. Kör- és tojásszelvényű beton-csatornacsöveket és dróíbetétes vékonyfalú csator
nacsöveket különféle méretekben és kivitelben. Különféle méretű kutbödöniket és kutaknákat. Itatóvályukat. 
ló- és marha-betonjászlakat, valamint sertésetetőket. Vizfogó és kutkagylókat. saját rendszerű büzelzárókat. 
Kút- és csatornaaknakereteket, fedlapokat stb. vasbetétes betonból. — Elvállal és épít úgy helyben, tmin 

| vidéken mindennemű beton- és vasbetonmunkákat, községi járdákat, csatornázásokat, beton- és vasbe on- 
hidakat, granittó terazzó burkolásokat, hézagmentes asbest-padlók készítését, konyhák, előterek, fürdők és 
fürdőkádak fayance-lapburkolását és különféle burkolásokat, mümárványfalak készítését, vasbeton menye- 
zetek, erkélyek, vízmedencék, nagyobb tartályok készítését mindennemű folyadékhoz, hidak, áteresztők, 
zsilipek építését. Egyszerű és díszes kivitelű szökőkutak tervezését és építését betonból vagy műkőből, gaz
dasági betonépitkezéseket, valamint mindenféle beton-műkő- és vasbetonépitkezések szakszerű kivifélét

RÁKÓCZI-UTCA 
:: 4. SZÁM. ::

k é s z í t

® Iro d a lm i müvet, folyóiratot, kereskedelm i és ü g y-
g  védi nyom tatványt, üzleti könyvet, névjegyet, esketési, e lje g y -
Jj zési, g yű lési és b á li m eghívót, osztólapot, föltűnő fa lrag aszt, üzleti k ö rle -
■  veíet, árjegyzéket, részvényt, gyászjelentést, úgyszintén b á rm i-
■  nem ű kö nyvnyo m dái m unkát szo lid  árakc n, g yo r-
B B B B B E1& 2Ü  san és a legcsinosabb kivitelben.

Hir̂ek̂vé- S z a b  o les v á rm e g y e
SzatotaármegyB "
politikai napilap politifeai napilap Kiadóhivatala szerkesztösé9

részerí. telefon száma 119.

Könyvnyomda, 
kiadóhivatal és
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9
9
#
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Bútor
a legegyszerűbbtől a legválasztéko
sabb ízlésűig  m indenféle fából. Kész 
m enyasszonyi berendezések, valam int 
külön szobák, vagy egyes darabok 
szolid ár és pontos k iszo lg álás mellett 
a legm egbizhatóbban kaphatók ***♦ -*

L e fM ts  Zsipond
t̂or̂ ktarahar̂  Nyíregyháza,

Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett.)

Ma mór minÉnSii íudja, hogy legjobb m
í  f  *

iKSlt r
m  y *«
B a H l l BHilWCEPIM

: «  K I K3 C ? Ti® 3SS SIBl Hfe EK ÍSB W« S » Bfla íea JRJ ssa BE a* SS ■

mert a legtökéletesebb, legm egbízhatóbb háziszer. —  Törvényesen 
védve. —  Ő re az egészségnek, fertőtlenit, erősít és edzi az izm o
kat, fá jd alo m csillap ító . Páratlan mint szá jv íz  és bőrápolószer, egy 
pár csepp a m osdó- és fürdővízbe öntve, kitűnő hatású. Ne h iá

nyozzon egy háztartásból sem.

Kapható mindenütt W fillér, 1 horüna 1(1 fillér és Z korona 2ü filléres üusíjebben.

Erényi Sándor-féle RÁDIUMj

sósborszesz vállalat
fí Telefon 273. Í\Jy  1 f  0 g y h 3 Z3  Egyház-u. 10.

RSjSBS iSa &£á S*8 fcS3 SS 3T. iffli 50 ST* tSI tő* 3 i 'sn tm vsa <gí sm jsü kt& && 5 3  sa -sa is i

| i i  e o b s z e p  i e f  ráMljü sshosgm has^uái csisr!

O L I A R I T -
i n n i  CMS!7 RUGANYOS. VIHAR- 
3 WKLCflLá, BIZTOS és IDŐTÁLLÓ
s m m m  feoéllemfz

y y Koílarit“-bőriernez
kaucsuk-kompozicióval bevont fedéliemez,

„ K o i l a r i t “ - b ő r l e m e z
mezőgazdasági és gyári épületekre a legalkalmasabb.

„Koíiarit“-bőrlemez
vízhatlan, a legnagyobb viharnak ellentáll.

„Kollarit“-bőríemez
nem kell másolni és igy fentartási költséget nem igényel.

K a p h a tó : 32-2Ü-7

W IR T S C H A F T E R  Á R M IN
vaskereskedönéi Nyíregyházán.

Minden jó gazdasszony 
S  próbálja meg a 5

NQFFMANN-féle
w  pörkölt kávét

■  Q B H S I H H H B H a i l

f  Alapitlatott 1902. évben. 285—5—6 ^

I  flOSEfieEBO ÉS HHffiMEH !
f? varrógép- és kerékpárkereskedése <j|

I  Debreczen, Piac-utca 8. szám. t
jf (A kereskedelmi palotában.) •$

Az elismert tfcjíl
legjobb j£

Viktório I
kerékpáro!- 
egyediili 
elárusitása.

*

i

A ^
|  Szakszerű javítóműhely. g

Szőlő-oltványok.
Szőlővesszők és Gieditscbia (élő kerítésnek 
alkalmas) c s e m e t é k  beszerzésére leg
melegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek 

örvendő
SZŰCS Sá^DÖ R FU\ szölőtelepéí 

Bihardicszegen.
Ha a saját érdekét tartja szem előtt, úgy 
ne vegyen addig oltványt vagy vesszőt, 
mig a fenti cég nagy képes árjegyzékét 
nem kérte: ingyen és bérmentve. Ezen 
árjegyzék minden szőlőbirtokost érdeke! 
hasznos tartalmánál fogva. Olcsó ár és 
pontos kiszolgálás! Számtalan elis
merő levél. — A tisztelt érdeklődők a 
telep megtekintésére szívesen láttatnak. 20

é

4
Tiszta agyaghó! készült szép és jó §

cserép, fait tégla j
és legszebb

nyersfalazati tégla |
é s  Gyápi KÉMÉNY-TÉGLÁK 4 

c a k  a |

ü l
9Ife

f
£

%l  Karczagon szerezhető be, j  
|  hói egyes waggonrakomá-§ 
f nyok is megrendelhetők. 22 f
7/'
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Szenved ön ? Bántja a köszvény ? Fáj 
a feje vagy fo g a ?  Vannak fájdalmai 
a karokban vagy a lábszárakban ? 
Fáj a dereka vagy háta? Akkor pró- 
::: bálja m eg  a világhírű :::

Oroszlán menthet
sósborszeszt

a háziszerek királyát, mely erősebb és ha
tásosabb m int bárm ely más sósborszesz 
készítmény. Egy eredeti üveg ára ára csak

44 fillér.
Nagy üveg l'IO fii!.-, óriási 
üveg 2 20 fillérbe kerül min
den gyógyszertálban vagy 

üzletben

Föelárusitás:
Nagy Kálmán

gyógyszertárában
Nyíregyházán.

"“ I S  bútoráruháza
A l a p í t v a  1 3 0 3 . P a x o n y i - u .  1 0 .

Üzletem et kibővítése 
alkalm ával teljesen újonnan  

a legdivatosabb kivitelű bútorokkal be
rendeztem a fővárosi minta szerint. Á llandóan  

raktáron tartok fényezett kőris, cseresznye, jávor, paliszán- 
der, mahagóni és más különféle anyagokból készült részben 

saját készitményü háló, ebédlő, úri és női szalon berendezéseket, vas, 
félréz és egész réz háló- és vendégszoba berendezéseket, úgy

szintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bútorokat (töm ör 
fából is) stb. stb. itt fel nem sorolható, de rak

táron levő különféle bútorokat is utol
érhetetlen o lc s ó  árb an  

•sm árusítok.
Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva.
R a k t á r o n  á l l a n d ó a n  2 0 0  k ü l ö n f é l e  l a k -  
b e r e n d e z é s  t a l á l h a t ó .  16

Tisztelettel

i
I
I
I
I
I

Gltick Jenő.

Gazdák sütödéje R. T. Debreczen ,  nagyérdemű közön- |
■ ....... . .......  séggel tudatni, hogy

újonnan épült sütödénkben az üzemet megkezdettük, hol a mai kor igé
nyeinek és a legmesszebbmenő kivánalm aknak úgy hiegenikus, m int tisztasági 
szempontból megfelelőleg kizárólag csak házi komlós, burgonyanélküli 
kenyeret, kiflit és zsem lyét is sütünk és bárm ily mennyiségben keres
kedőknek és házhoz szállítunk.

Az igazgatóság: Poroszlay László elnök, Grosz Béla alelnök, Mihalovics 
Jenő, Balásy József, dr. Gulyás István, Boros József, Fráter István, Benedek 
Zoltán, Grünbsrger Ignátz.

Fe lügyelő -b izo ttság: dr. Tüdős Kálmán elnök, Takács Samu, dr. Grünwald 
Zsigmond, Vajda Henrik, dr. Nagy Zoltán ügyész, Jakoby Dávid ügyvezető.
Helyi ra k tá r : S Á N D O R  J A K A B  urnái Keskeny-u. 3 . K i m indennemű fe lv i

lágosítással szolgál és m egrendeléseket pontosan eszközöl.

a i S ü l l B I I B I H i l i B B I I N I I I I B I I I I I I I I

Félix-gyógyfürdő.
T é l i  é s  n y á r i  g y ó g y h e l y  
: : N a g y v á r a d  m e l l e t t .  : :

Európa leggazdagabb forró kénes hő
forrása, vizhőfoka 50.; Celsius. Gyógyjavalat 
fürdő alakjában, c s e í s  f r e u m s í )  és k o s z -  
vén y  ellen. Női betegségeknél, ü d ü l t  m é h  
és p e t a f é s z e k - g i i f ^ f a d á s o k ,  m é h -  
h s - ír E jt  í t r e d e s i s e h e l i  s e j t s z ö v e i -  
l o b  és i z z a d m á n y o k n á i .  ivó .gyógymód 
alakjában idült g y o n n o ^ b á n t a i m a k n á l  
m a k a c s  s z é k r e k e d é s n é l  m á j -  és 
e p e h ó l y a g  beteg-égekné1, s á r g a s á g  
és e p e k ö v e k n é l  meglepő győgyhatás. 
Tükör-, kád- mór-, szénsav- és iszapfürdők.

1908. évben BSDO áiiandó fiintíüuendég.
Állandó fürdőorvos, á lla n d ó  gyógvtár, 

250 kényelmes lakószoba, kitűnő vendéglők, 
jutányos étlap árak. Állandó elsőrendű ci
gányzene, vasárnaponkint katonazene, tennisz- 
páiya, gondozott sétautak, íenyőerdő, 200 
holdas park. Május 1 tői 16 vonat közle
kedik naponta.
Posta-távi rda. Interurban-telefon.
K urtaksa és zenedij nincs. — P ro sp ek tu st küld 

az ig azg a tó ság .

j  Ne legyen kö- 
Ja  zömbös
•  j ha észreveszi, hogy i  j „• g jjj§ ||

•  ] HAJA HULL,
vagy

•  Ikorpaképzödése «
•  | van, hanem használjon
J •  azonnal

D r . féSe
Nyírfa Hajvizet
Hatása m eglepő! Ára K 2 5 0  és 5 ‘—  
Kapható gyógytárakban, drogériákban, 
iliatszerkereskedésekben és jobb fod

rászüzletekben.
Gyáros : Dralle György, Bodenbach a /E .

Kovács Gyula
mübu torgyáros
DEBRECZEN1,

utorcsarnokát H u - 
nyadi-u. 17. sz. alól

a Csapó- és Piacz-utca sarokra
(Takarék  és H ite l-  
intézet Részvény- 
társaság első eme- 

18 leiére) helyezte át.
Nyomták a „Szabolcsvármegye“ napilap nyomdájában Nyíregyházán, Rákóczi-u. 4. (Igazgató: fíeismann Samu.)
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