
XI. évfolyam. Nyíregyháza, 1912. augusztus 19. 32. szám

Főszerkesztő: D r.K O M J Á T  I I Y  KÁZM FAi | TÁRSADALMI HETILAP. | Felelős szerkesztő: SZAI/AL Y H É T A.

ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA. EGYES SZÁM 16 FILLÉR. MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN. — HIRDETÉSEK NÉGYZETCENTI- 
TANITÓKNAK ÉS JEGYZŐKNEK EGÉSZ ÉVRE 4 KORONA. MÉTERE 5 FILLÉR; TÖBBSZÖRI KÖZLÉSNÉL ÁRENGEDMÉNY.

TELEFONSZÁM : 284. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BETHLEN-UTCZA 12. SZÁM. TELEFONSZÁM : 284

Szent István.
Az élet lármás tolongásában su

han egy tüneményes alak bánatos 
arcával, fátyolba burkoltan, koszorúval 
kezében s fürkészi, keresi a helyet, | 
ahol elül a zaj, hogy áldozzon ■ múlt 
emlékének, hogy letegye a kegyelet 
ciprus-ágát a letűnt idők nagy alak
jainak lábaihoz. E suhanó, tüneményes, 
gyászbaborult valóság neve: e m l é k e z é s .  I

Megjelenik ez a bánatos arcú an
gyal mindenütt, ahol az eszmék ben- , 
sőséges, szivet-lelket nemesitő ünnepét 
ülik, közénk telepszik, velünk ünne
pel s beszél nekünk igaz meséket nagy 
dolgokról, csodás nagyságokról, hatal
mas egyéniségekről, kiknek nevéhez 
nagyszerű koncepciók, nemzetek, or
szágok alapítása fűződik, kik úgy vilá
gítanak nekünk, botorkáló, satnya unó- |

káknak, mint az óceánból kiemelkedő 
világitó torony viharos éjszakákon a 
tengerésznek.

Midőn minden igaz magyar ün- j 
népi ruhában siet az Ur templomába 
Istennek hálát adni, hogy annyi bal- 
szerencse közt, oly sok viszály után 
felszínen tartottuk magunkat s függet
len ország maradtunk, ha sokat szén- j 
vedtünk is, az emlékezés, szellemi ! 
világunknak ez a sebesen szálló alba- i 
trossza, visszaröpít bennünket a legelső j 
magyar királyhoz, szent Istvánhoz s igy ! 
dalol róla:
.Halljad bús magyar nép ! Nagy időkben, régen 

Csillag fénylett ott a kéklő magyar égen.
E csillag volt népünk atyja, a hon most is hőn siratja. ! 
Hol vagy István k irá ly .............“

Királytisztelő nemzet vagyunk. 
Alattvalói hűséggel adjuk életünket és j 
vérünket a „legelső magyar ember"- j

ért, ha szükséges. Kulcsa ennek a 
koronáról szóló gyönyörű közjogi fel
fogáson kivül az a szent meggyőződés, 
hogy aki a hazaszeretet és vallásos
ság égisze alatt dolgozik annyit és úgy, 
hogy Magyarország boldogságát biz
tosítja beláthatatlan időkig, azzal együtt 
érezni, azt tisztelni, annak emlékét 
föntartani saját egyéni érdekeink meg
becsülésén alapuló kötelesség.

Abban áll szent István nagyságá
nak világtörténelmi jelentősége, hogy 
átértette és megvalósította azt a nagy 
gondolatot, mely szerint nemzetünk 
fönmaradása és keresztény kultúrába 
való kapcsolódás között biológiai össze
függés van Azt a rengeteg energiát, 
mely a honalapítók izmait feszitette, 
holmi martalóckodásokban elpocsékolni 
vétek lett volna. Ennek szent István uj 
medret ásott, a többit elvégezte a vi-

Temetőben.
Irta: Lara.

Csak a tücskök ciripelése zavarta a 
rekkenő nyári nap csendjét. A falevelek s 
fűszálak tikkadtan hajlottak meg, mint egy ; 
elismerve a nap fensőségét. Olyan csendes, 
olyan nyugodt volt minden, mintha a vilá- j 
gon nem ler.ne gond, bánat, hanem csak j 
őröm s nyugalom csupán . . .

A rónán most a vonat robog keresztül 
lomha püffögéssel, mely elvész a távoli nyír
fák zizegő, fényes levelei között; — füstje 
felszáll a rezgő levegőbe, még egy darabig 
láthatók szétterült foszlányai, azután végkép 
eltűnnek, felszállva az azúrkék égboltra.

Egy kocsi kanyarodik ki a vasúti ál 
lomásról s a faluszélén haladva, megáll a 
temető kapuja előtt. Szép, rendezett, árnyas j 
birodalom ez, egyenes utainak széle beül- ! 
tetve terebélyes akácokkal, melyeknek lomb- i 
jai között nyugodtan fészkelhetnek a mada- j 
rak, itt nem háborgatják pajkos gyermekek. I

A kocsiból elegáns férfi ugrik ki : Káldy 
Elek, az itteni földesur egy fiatal asszonyt, 
második nejét segitve le. A férfi körülbelül 
30 éves lehet, uriasan, a legújabb divat 
szerint öltözve ; szőke, karcsú, de izmos alak, 
az élettől s szenvedésektől barázdás arccal, 
— neje mintegy 20—21 éves, izzó fekete 
szemű, feltűnően szép asszony.

A férfi néhány szót szól halkan a ko
csishoz, mire az tisztességtudóan megemeli 
a kalapját, jeléül, hogy megértette, azután 
megindul lassan, karonfogva a temetőbe.

Lehajtott fővel, gondolataiba elmerülve, 
szótlan megy Káldy, nem ügyelve nejére, ki 
olykor-olykor ráveti szemeit kérdve kérőleg: 
Hova megyünk ? Miért vezetsz először a 
temetőbe s nem a kastélyba ? — de nem 
szól.

Egyszerre niegállanak. Címeres kripta 
áll előttük, az ősi kőcímer körül e felírás 
ragyog a napban : Káldy-család. A kriptával 
szemben a szenvedő keresztre feszitett Meg
váltó szobra áll, messzire kiemelkedve a

fejfák közül, őrködve a halottak nyugalma 
fölött.

A férfi az Istenszobor előtt megemeli 
kalapját s tessan mormolja : Dicsértessék a 
Jézus Krisztus! — bizony furcsa ezt mai 
világban úri ember ajkáról hallani.

E szavakkal mintegy megtörve látszott 
a varázs s a férfi leülve egy lócára, beszélt 
halkan, vontatva-fájdalmasan . . .

— . . . Élt egyszer itt a faluban, abban 
a kastélyban, melynek fedele ide látszik, 
egy rossz ember. Fiatal volt még nagyon, de 
már nagyon rossz. Káromolta az Istent s 
büszke elbizakodottságában, nagy gazdagsá
gában magát imádtatta Istenül. Dőzsölt a 
vig, hasonlóan romlott cimborákkal éjjel, 
nappal s borgőzös fejjel kigunyolták a val
lást, annak szertartásait: — a sorból kidőlt 
pajtást temetési szertartással vitték aludni, 
csúnya, aljas, istenkáromló nótákat dalolva.

De egyszer vége szakadt a dorbézolás
nak, a rossz ember, ugylátszott. a jó útra 
akart térni. Szerelmes lett, szerelmes c/ 
lángolón. S mivel tudta, hogy viszont sze-

UJ ÉS HASZNÁLT ISKOLAI KÖNYVEK
▼ ▼ AZ ÖSSZES DEBRECZENI ÉS VIDÉKI ISKOLÁK RÉSZÉRE KAPHATÓK ▼▼
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Mai számunk 8 oldalra terjedLapunk kapható: Kiss T. Emma, Hirschler Mór és Rottaridesz Istvánné tőzsdéjében.
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lágokat átalakító keresztény gondol
kodás. S hogy ez nem volt kis dolog, 
bizonyítja az az Ázsiából hozott tüzes, 
szittya-temperamentum, mely üzte-haj- 
totta a magyarságot a Rajnától Kon- 
stantinápólyig, ahol rettegésbe tartottak, 
veszéllyel fenyegettek közbékét, kultú
rát anélkül, hogy fékezhetők lettek 
volna.

Ma, mikor közéletünk tablóján 
annyi mopszli és stréber mászkál, mi
kor a magyarság gondolkozása tótágast 
áll, mikor erkölcsi és gazdasági éle
tünkön annyi a vérező seb, jól esik 
rámutatni az igazi apostolra, aki ott 
áll az ezeréves Magyarország bölcső
jénél, hogy az ő nagy elveinek kópiázá- 
sára serkentsen és a keresztény mű
veltség életrevalóságát dokumentálja 
még a XX. század hetyke akarnokai 
előtt is.

Buffler.

A szünidei
gyermektelep.

A sóstói gyógyfürdőt megkerülve, egy 
kis hidon áthaladva, három perces séta után 
sürü fáktól körülburkolt, hosszában elnyúló 
fehér házra bukkanunk, melynek idillikus 
csendjét vidám gyermeksereg veri fel s az 
egyszerű, minden felírás vagy tábla nélküli 
házikó, a gyermekek otthonos, jókedvű lár
mája egy számosabb tagú családi kört sej
tet a szemlélővel, de semmi esetre sem a 
jótékonyság valamely hivatalos, paragrafusok 
szerint működő intézetét. És megtekintve a 
ház belsejét, a barátságos, kolostor tisztaságú

négy kis szobát, megerősödik a szemlélő 
feltevése, hogy jó levegőt, nyugalmat és 
békét szerető népek nyári otthonába jutott. 
És a szemlélőnek igaza van. A nyíregyházai 
leányegyesület szünidei gyermektelepe a Sóstó 
közepén egy-egy nyáron át otthont teremt 
a szülők szegénysége és elfoglaltsága miatt 
családi meleget nélkülöző, elhanyagolt, gon
dozatlan gyermekeknek, akik a pompás le
vegőjű sóstói erdőben a méregdrága fürdő
hotel közvetlen közelében nemcsak erőhöz 
jutnak a levegő és rendes táplálkozás foly
tán, hanem megismerik a családi élet mele
gét is, melynek sugarainál sütkérezve, biz
tosítják maguknak később eljövendő nehéz 
időkben a boldog gyermekkor édes-szép 
emlékét.

Ez az egyszerű házikó, a maga köz
vetlen családias jellegével; az egyetlen 
felügyelő, a gyermekek „Ilonka néni*-je, 
aki maga is gyermekké tud lenni a gyerekek 
kedvéért : az igazi jótékonyság, az igazi 
szeretet megvalósulása. Nem a kaszárnya, 
nem az iskolás rendszer basáskodik itt a 
gyenge gyerekcsemeték felett; száműzve 
innen a trombitaszóra felkelés, percnyi pon
tosságra meghatározott napirend, a szigorú 
fegyelem, az akadémikus nevelési rendszer, 
mert itt otthon van a gyermek, akkor ugrik 
ki ágyacskájából, mikor neki tetszik, akkor 
eszik, mikor megéhezik s játékában nem 
zavarja semmi elő rt formaság, okvetetlen- 
kedés, nem érezteti itt vele semmi sem, hogy 
van kötelesség, gond és aggodalom, mely 
bőven kijut mj.g neKi is egykoron, de amely
ről kis gyereknek tudni nem szabad.

S akik úgy vélekednek, hogy csak a 
szigorú fegyelem képes engedelmességre 
bírni az oktalan kis embereket, ne sajnálják

azt a három perces sétát onnan a fürdő- 
hotelüktől és látogassák meg azt a csendes 
tys, fészket ott a kis hidon túl és ha látnj 
fogják azt a rajongó lelkesedést, mellyel 
ázök az apróságok körülveszik az ő „Ilonka 
«éni“-jüket, aki a szigorú felügyelőt van 
hivatva helyettesíteni, ismerjék be, hogy 
minden paragrafusnál, minden fegyelemnél 
többet ér a szeretet.

(v. g.)

Kálvineumi ünnepély 
Kisvárdán.

A felsőszabolcsi református egyházmegye, 
a lelkész! árvák otthona javára Kisvárdán, 
1912. évi augusztus 25-ik napján, Kálvineumi 
ünnepélyt rendez. Belépő-dijak: Páholy 20 
kor., ülőhelyek 1—5. sorban 4 kor., 6—10. 
sorban 3 kor., 11-ik sortól tovább, valamint 
a karzati állóhelyek 2 korona. Tekintettel a 
helyiség szűk voltára, úgy a hangversenyen, 
mint a táncmulatságon csak a meghívottak 
vehetnek részt.

Az ünnepély sorrendje :
A) Augusztus 25-ikén délben 12 óra 

26 perckor dr. Balthazár Dezső püspök 
fogadása a vasúti állomáson, a helyi ható
ság és a rendező-bizottság által. Ezután be
vonulás a református lelkészlakra, hol a 
püspököt a presbitérium, a küldöttségek és 
a közönség élén fogadja Jármy Miklós egy
házmegyei gondnok.

B) Délután 4 órakor isteni tisztelet a 
templomban, hova csak jeggyel lehet be
lépni. Jegyek az ünnepély napján a lelkészi 
hivatalban lesznek kiadva.

Az istentisztelet sorrendje :
1. Fennálló ének: 7 dics. 1. verse.

rettetik, megnősült s azontúl zárva az ajtaja 
a régi társaság előtt.

Három évig példás életet élt.
Oh milyen boldog volt ez a három 

esztendő; a mézeshetek évekké nyúltak. 
Mennyire szerették egymást, hogy fájt, ha 
pár óráig is távol voltak egymástól. Egymás 
mellett ülve a homályos szobában, kéz kéz
ben, ajk ajkon, mit törődtek a világgal, a 
földdel, az emberekkel, egymás két szemébe 
néztek s a menyben gondolták magukat.

Hát még mikor egy év múlva kis 
leányuk született, olyan édes, göndör, arany- 
hajú, kék szemű teremtés, mint az anyja. 
Milyen boldogok voltak akkor?

Azonban az ördög nem nyugszik s is • 
mát visszatért a férfi szivébe. Kezdte szűk
nek, terhesnek, Iealacsonyitónak találni az 
aranyos kalitkát. Elmaradozott otthonról s 
ismét lány, bor, dőzsölő pajtások járták na
pokon keresztül, mint azelőtt. A szép, fiatal 
asszony később már hetekig nem látta férjét 
s bús elhagyatottságban, magányában her

vadt nap nap után — mindenki látta, min
denki sajnálta, csak a rossz ember nem.

Egyszer meghalt a szép szőke gyermek
— angyal volt s felszállt az angyalok közé 
s anyja, az ő bús Madonna anyja kö
vette őt . . .

Végeszakadt a mulatozásnak, kijózano
dott, keservesen kijózanodott a rossz ember,
— óh dehogy rossz, szánandó ember lett 
már. Eltemette gyermekét, nejét, el a bol
dogságát, a szivét, mindenét s elhagyta a 
vidéket, melynek minden fűszála rájok em
lékeztette.

Kétségbe volt esve, nem volt nyugodt 
napja, nyugodt éje, kedves halottait látta 
folyton-folyvást.

Egyszer aztán, tán már eleget szenve- 
vedett, megtalálta meghalt nejét. Rátalált 
véletlenül az emberáradatban, hová bút 
felejteni ment. Először nem ismert rá, hogy 
is ismert volna: más volt az arca, más a 
termete, de olyan volt a lelke, a szive, bána
tos nézése, beszédje, bús kacagása.

Hogy örült a szánandó ember, de hogy 
is ne: az ő szenvedő Istenasszonya leszállt 
hozzá az égből, pedig de nagy bűnt követett 
el ellene.

S én, a régen rossz, aztán szánandó 
ember magamévá tettelek téged, kiben imá
dom azt a régit, azt az elvesztettet . . . 
Azért hoztalak ide először, hogy elmondjam 
neked ezt a bús mesét, — hogy emlékedbe 
hozzam a múltat, az édes múltat, mert hisz 
te vagy az, aki itthagytál, de akit ismét fel
találtam, hogy ne eresszelek el többé soha, 
soha . . .

Elhallgatott. A nő fölkelt, kiment a 
temetőkertből s szedett virágokat, vadvirá
gokat, búzavirágot, pipacsot. Visszatért s rá
rakta a sírra a nap hevétől lankadt virágo
kat. Olyan bús volt, olyan szomorú mosoly 
honolt halovány arcán.

Vajjoa miért volt olyan szomorú ?
A történet hatotta-e meg s az elköltö- 

zöttet sajnálta, vagy önmagát, mert férje 
szemében nem lehet más, mint egy bús 
emlék? . . .

Friedmann S. Sándor
Telefon 211. Telefon 211.

cipőáruházába Nyíregyházán a legújabb 
amerikai és francia tavaszi cipőkülönle- 

gességek megérkeztek, f t f f l
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2. Gyülekezeti énekrCV. zsolt. 1. vers.
3. Imádkozik dr. Balthazár Dezső 

püspök.
4. Énekel a lelkészek énekkara.
5. Prédikál Jánosi Zoltán debreceni ! 

lelkész.
6. Záró-ének.
C) Isteni tisztelet után a püspök a 

lelkészlakon fogadja a tisztelgő küldött
ségeket.

D) Este 8 órakor hangverseny a szín
házteremben a következő műsorral:

1. Énekei a lelkészek dalkara.
2. Megnyitó : tartja Vas Mihály esperes.
3. Alkalmi beszéd. Tartja dr. Balthazár 

Dezső püspök.
4. Szávay Gyula előadja saját költe- | 

ményét.
5. Magyar dalokat énekel Erdőhegyi ! 

Ferenc.
6. Monológ. Előadja Jármy Judit k. a. !
7. Záró-beszéd, tartja Kiss Ferenc, a j 

Kálvineum elnöke.
8. Énekel a lelkészek dalkara.
E) Hangverseny után tánc.
Védnökök : Erős György, Geduly Hen- j 

rik, Gencsy Albert, id. Görömbey Péter, 
Br. Horváth Ferenc, Hrabovszky Guidó, 
Jármy Imre, Jármy Miklós, id. Káilay An
drás, Kerekes József, Kiss József, Kovács ! 
István, Liptay Béla, Megyery Géza, dr. i
Meskó László, dr. Mezőssy Béla, Mezőssy 1 
Gusztáv, Mikecz Dezső' Nozdroviczky György, !
Nozdroviczky Kázmér, Hg. Odescalchy
Zuárd, Csicseri Orosz Miklós, Okolicsány
Dezső, Péchy Béla, Péchy Gyula, Szalánczy ! 
Berti, dr. Vadász Lipót, gr. Vay Ábrahám, j 
gr. Vay Gábor, Vay Péter, gr. Vay Tibor, j 
Vas Mihály.

Tiszteletbeli elnökök: Bakó Gábor, Bán j 
Lajos, Barcs Béla, Bedeő Lajos, Diner 
Gyula, Ébner Jenő, Fejér Imre, Halasi Mór, 
Hetessy Sándor, Hidegh József, dr. Horváth 
József, Inatovich Aladár, Jármy Béla, dr. 
jármy István, Jármy László, Jármy Tamás, 
Kastaly Ferencz, id. Keresztessy Sándor, 
Kossovics László, horti Kovács Lajos, Kris- 
ton Ferencz, László Gyula, Leffler Sámuel, 
dr. Mayei György, Meskó Elek, Mezőssy 
László, dr. Mosánszky Jenő, Olchvárv Pál, 
Ormos István, Papp József, Porzsolt Ádám, 
Rónay Jenő, Reisinann Samu, Siposs Béla, 
Soltész Endre, Somlyódy János, Somogyi 
József, dr. Szabó Sándor, Szalánczy Ferenc, 
Széli Mihály, dr. Szikiássy Béla, dr. Szmre- 
csányi László, dr. Zsiday Dániel, dr. Varga 
Lajos, Vargha János, Virágh László, Virányi 
Sándor, Werner Gyula.

Intéző bizottság: Enök: Szalánczy , 
Berti. Bizottsági tagok : Borbély Endre, Os- j 
váth Pál, Kiss József, Porzsolt István, Ko- ! 
vács Lajos, Vas Mihály.

Mulatságot rendező bizottság : Elnök : 
Szalánczy Berti, Árokháty Béla, Bakó Ödön, 
Bakó Péter, dr. Bihari Emil, Bozsán Endre, 
Cövek Géza, dr. Demjén József, Diner Fe
renc, Diner Pál, Dobos László, Elek Meny
hért, Erdőhegyi Ferencz, dr. Fráter Ernő, 
Gedeon János, Gencsy Károly, dr. Gergelyffy 
Endre, Göőcz Lajos, dr. György Sándor. 
Halasi Károly, Janka Péter, Jármy Elek, ifj, 
Jármy Miklós, Krstaly István, Kastaly László, 
dr. Kauzsay Ödön, dr. Káilay Miklós, Kál- 
nay András, Keresztessy Lajos, Keresztessy 
László, Kiss L. Aladár, Kőmives S., Lajos B., 
Laskay S., Ludmán Lajos, Majos F., Mandics 
László, Maiyasovszky Kálmán, dr. Mikecz 
László, Molnár Károly, g. Nagy Béla, Nagy 
Miklós, Nagyváthy Ferenc, Nemes Ferenc, j 
Nozdroviczky Károly, Nozdroviczky László, 
Osváth László, ifj. Osváth Pál, Porzsolt Fe
renc, Porzsolt Lajos, dr. Sarvay Elek, Szo- 
kolay Andor, Tóth Kálmán, ifj. Ujlaky La
jos, Ujlaky Miklós, Veress Károly, Vigh Ernő.

SPORT.
A Miskolci K. A. Sportegylet mér
kőzése a Nyíregyházi T. V. Egy

lettel.
Győzött a nyíregyházi csapat 5:2 arányban.

Az esőre hajló idő miatt a megszokott
nál kisebb számú közönség előtt folyt le 
vasárnap délután a két csapat mérkőzése. A 
nyíregyháziak megérdemelt győzelmet arattak 
s mindvégig lelkes és változatos játékot pro
dukáltak. Különösen a csatársor volt jó. Pát- 
rovics hátvéd a balösszekötő csatár helyét 
foglalta el és Czincz centercsatárral, támo
gatva a két szélső által gyönyörűen kombi
nált támadásokat, vezettek a kapu ellen. Meg
szokott szépen játszott Schönfeld. Ő rúgta 
Czincz átadásából az első félidő egyetlen 
gólját is a 30 ik percben. Már a mérkőzés
10-ik percében kapott ugyan a miskolci 
csapat egy gólt, de ez öngól volt, saját hát
védük rúgta be. A 35-ik percben rúgott 
ugyan a nyíregyházi csapat még egy gólt, 
de a biró ezt nem ítélte meg, mert állítólag 
offside-ból érték el. A miskolci csapat egy 
rúgása volt csak veszélyes, de ezt Hauser 
kapus gyors rávetéssel mentette. Az egész 
mérkőzés alatt nem is volt több nehéz 
szerepe.

Félidő 2 : 0, korner-arány 1 : 0 Nyíregy
háza javára.

A második félidőben a nyíregyházi 
csapat 3 gólt rúgott. Kettőt Czincz, egyet 
Márton szép beadásából Pátrovits. A mis
kolciak a 8-ik percben érték el első gólju
kat a mieink öngólja révén s az ebből tá
madt kedvetlenséget felhasználva, négy perc 
múlva szép rúgás révén megszerezték 2-ik 
góljukat. Ezután állandóan a nyíregyházi 
csapat támadt

A második félidőt egy kis incidens 
zavarta meg. Hauser kapus a miskolciak 
második góljáról azt állította, hogy a kapun 
kivíi! röpült el s mikor a biró mégis megítélte, 
rá akart támadni. A játékosok fogták. A 
mérkőzés végén bocsánatot kért ugyan, de 
azért alaposan rászolgál a football-vezetőség 
részéről egy kis dorgálásra. Remélhetőleg 
szép játékával fogja majd a közönséggel el
felejtetni iievességét.

A biró Farkas István, az újpest—rákos- 
palotai At). Klub titkára volt. Igazságosan és 
nagy áttekintéssel vezette a mérkőzést.

kívánság szerinti méretben első
rendű és erős gyártmányban, bór- 
mentve szállít minden állomásra

Alföldi Hordógyár *
R.-T. Debrecen, ▼/
Sziv-utca 32. sz. (Ispotáiy-templom mellett.)
Sürgönyeim: Alföldi Hordógy'r. Telefon 617.

H Í R E K .

— Uj pénzügyigazgató-helyet- 
tes. Rimaszombathy Géza pénzügyi 
titkár a helybeli pénzügyigazgatóság
nál a pénzügyigazgatóhelyettesi állás 
teendőinek ellátásával lett megbízva. 
Ez alkalomból a kir. pénzügyigazga- 
tóság a mellérendelt számvevőség s a 
kir. adóhivatal tisztikara testületileg 
üdvözölte az uj pénzügyigazgatóhelyet
test hétfőn délelőtt 10 órakor. Az üd
vözlő beszédet Kiss Gábor pü. titkár 
mondta, melyre az ünnepelt, az üd
vözlés miatt, köszönetét fejezte ki.

— Uj postam ester. Romhalmy Mar- 
gitot a posta és távirda-igazgatóság Kopócs- 
apátiba postamesternek nevezte ki.

— Egy nagybérlő hirtelen halála.
Vármegyénkben és Nyíregyházán is mély 
részvétet keltett az a csöndes tragédia, 
amely egy széles körben ismert és nagyra- 
becsült gazdálkodót ért. Propper Miklós 62 
éves hajduszováti haszonbérlő vasárnap be
ment Debrecenbe. Ott reggel künn volt a 
vásárban, lovakat vett és azokat ki is pró
bálta. Délután korán, még két órakor, fel
ment a Kereskedelmi Csarnokba, ahol meg
szokott, rendes tál sasága várta. Szakértő 
gazda hírében állott s véleményét mindig 
szívesen hallgatták. Most is vitatkozással 
gyorsan telt az idő s félliéí óra felé, amikor 
már Propper Miklós a távozásra gondolt, 
hirtelen rosszul lett. A szivéhez kapott s 
aléltan hanyatlott egy asztalra. Azonnal or
vosért kü’dtek, kik közül Liszt Nándor ér
kezett meg elsőnek, aki még élve találta 
Propper Miklóst, de az pár perc múlva a 
karjai között kiszenvedett. Szivszéihüdés ölte 
meg .a kissé elhízott, de egyébként ép, 
egészséges öreg urat, amint azt kevéssel 
később dr. Balkányi Ede hatósági orvos is 
konstatálta. A holttestet az elhunyt családjá
nak debreceni, Miklós-ufca 27. szám alatti 
lakására szállították. A végzetszerü gyászeset 
inegrenditőleg hatott az elhalt társaságára s 
a szomorú hír hamarosan terjedt el, Debre
cen úri társadalmában őszinte sajnálkozást 
keltve mindenütt.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter 
Enyedy Albert zalaegerszegi pénzügyi titkárt 
a nyíregyházi kir. pénzügyigazgatósághoz 
helyezte át.

— Postai ügynökség Székely köz
ségben. Szabolcsvármegye Székely községé
ben Székely elnevezéssel 1912. évi augusz
tus hó 16-án postai ügynökség lép életbe, 
mely bárhova szóló levélpostai küldemények 
továbbá csak a belföldre, Ausztriába, a meg
szállott tartományokba és Németországba 
szóió pénz- és csomagküldemények felvéte
lével, továbbításával, leadásával és utalvány-, 
nemkülönben postatakarékpénztári ügyletek 
közvetítésével van megbízva. A postaügy
nökség kézbesítési köre Székely községre és 
a közigazgatásilag ahhoz tartozó Öze és 
Zöldig tanyákra terjed ki. A postaügynökség 
leszámolás, ellenőrzés és felügyelet tekinte
tében a demecseri posta- és távirdahiva • 
tálhoz tartozik és összeköttetését a Székelyről
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Demecsorre és vissza naponkint egyszer köz
lekedő gyalogküldönczjárat utján a demecseri 
posta* és távirdahivatallal nyeri.

— Egyházi kitüntetés. Dr. Samassa 
József egri bibornok-érsek előterjesztésére 
ó felsége Ridárcsik Imre egri kanonok iroda
igazgatót az óbudai szent Péter és Pálról 
nevezett préposttá nevezte ki. A magas ki
tüntetés az egri főegyházmegye igen munkás 
és papi erényekben kitűnő tagját érte, mely
hez mi is szívből gratulálunk.

— Érmihálytalva fejlődése. Érmi- 
hályfalváról kapjuk az érdekes hirt, hogy a 
község képviselőtestülete elhatározta, hogy 
vizvezetéket, csatornázást és villanyvillági- 
tást létesít. A legörvendetesebb az, hogy a 
képviselőtestületben egyetlen hang nem emel
kedett a javaslat ellen, mely a modern kul
túrának ezeket a feltételeit ajánlotta. Egy
hangúlag határozták el, hogy a nevezetes 
alkotásokat még ebben az évben létrehozzák, 
holott a községre nagy terheket ró a reform. 
A villamosvilágitásra már ki is irták a pályá
zatot s arra törekszenek, hogy Érmihályfalva 
utcáit elektromos fény világítsa be.

— A virilisek névjegyzéke köz
szemlén. A legtöbb adót fizetők névsorát 
már elkészítették a városházán és közszem
lére teszik, amiről az alábbi értesítést kap
tuk : Nyíregyháza város képviselőtestületétől 
nyert megbízás folytán közhírré tesszük, 
hogy az 1913-ikévre érvénnyel biró legtöbb 
adót fizetők névjegyzékét az 1886. évi 
XXII. t. c 33. §-a értelmében 1912. évi 
augusztus hó 19-én és 21-én fogjuk a vá
rosi adóügyi tanácsos hivatalos szobájában 
a hivatalos órák alatt kiigazítani. Nyíregy
háza, 1912. évi augusztus hó 16 án. Imre 
János, Oltványi Ödön bizottsági tagok.

— Vigyázatlanság áldozata. Buszlai 
Mihály sényői lakos, urasági cseléd a na
pokban kazalt rakott és mikor már teljésen 
készen volt a tetőzéssel, maga előtt ledobta 
a vasvillát, maga pedig kötélén ereszkedett 
le utána a kazal oidalán, de oly szerencsét
lenül esett a vasviHába, hogy a jobb lába 
fejét keresztül döfte a vasvilla. Súlyos sérü
lésével a kórházba szállították.

— Tűzoltóink. Aki nem tudja, hogy 
lehet egy testületbe lelket, szellemet, életet 
önteni, olyat, melynek megnyilatkozása or
szágok közfigyelmét fordítja maga felé, az 
menjen iskolába a nyíregyházi önkéntes 
tűzoltó egyesületbe. Folyó hó 15-én is olyat 
láttunk, amely a mi nemes büszkeségünket 
csak növelte. A Kisvárdán tartandó tűzoltó- 
verseny előtt Konthy Gyula főparancsnok 
az ő boszorkányos agilitását megint elővette 
s olyan alarmirozást inszcenált, amely min
denben méltó volt a mi győztes tűzoltó csa
patunkhoz. Utál a barátságos vacsora volt a 
laktanyában, melyen több, lel es felköszöntő 
hangzott el, de mindennél meghatóbb volt 
az a gyöngéd szeretet, mellyel a főparancs
nokot rajongták körül az ő nemes gondol
kodású katonái.

— Értesítés. A r.őegyleti újonnan 
szervezett nőipariskolában a beiratások szep
tember 1., 2., 3. és 4-én tartatnak. Tandíj 
30 K, melynek a behatáskor fele fizetendő. 
Felvételi dij 3 K. Az érdemes növendékek 
tandíjmentességet nyernek. Most, amidőn a

Nőegylel és Nyíregyháza város nagy áldo
zattal újonnan szervezte a tanintézetet, fel
hívja ezúton is a felügyelőbizottság a szülők 
és érdeklődők figyelmét az iskolára, melynek 
célja, hogy megtanítsa a növendékeket a 
családi életben nem nélkülözhető kézimun
kákra és ruhavarrásra ; másfelől pedig, hogy 
módot nyújtson a szegényebb néposztálynak 
a tisztességes megélhetést biztositó iparágak 
elsajátítására. Az iskolát érdeklő mindennemű 
ügyben felvilágosítással szolgál az iskola 
igazgatója : Kardos István. — Nyíregyháza, 
1912. augusztus 15. — A felügyelőbizottság.

— A dohánykertész járandósága.
Fölmerült esetből kifolyólag elvi határozat
ban mondotta ki a hatásköri bíróság, hogy 
a dohánykertészi járandóság iránt törvényes 
alakszerűségnek megfelelő szerződésre ala
pított követelés összegére tekintet nélkül, 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. 
A hatáskör megbirálásánál a kereset tartama 
irányadó; a követelés jogi minősítése nem 
a használt kifejezés és me jelölés, hanem a 
kereset belső lényege és jogi értelmezése 
szerint történik.

— Nem kell érettségi az önkéntesi 
évhez. Az uj véderőtörvénynek egyik leg
érdekesebb rendelkezése szerint az önkén
tesi év szolgálásához ezután nem szükséges 
érettségi bizonyítvány. Akinek csak hat 
középiskoláról van bizonyitványa, de egy 
katonai és polgári elemekből álló bizottság 
előtt vizsgát tesz, szintén egy évig fog szol
gálni.

— Áttérés. Marton Ármin nyíregyházi 
gőzmalomtulajdonos fia, Pál, augusztus 16-án 
vétetett föl a rk. egyház kebelébe, ugyanis 
ekkor keresztelte meg Petrovits Cyula apát- 
plebános a 24 éves ifjút, kinek keresztszülei 
tisztségét nagykállói Kállay András Öméltó
sága és neje vállalták el.

— Jótékony tanitóné. Megérdemli, 
hogy tisztelettel és megilietődve álljunk meg 
annak az egyszerű asszonynak sírkeresztje 
előtt, kit augusztus hó 15-én temettek el 
Nyíregyházán. Szunyogh Mihályné szül' 
Zsigányi Józsefnének hívták, ki a nyíregy
házi rk. hitközségnek huszonötezer korona 
értékű ingatlant ajándékozott. Mint rokonok 
nélkül élő özvegy tanitóné, ki 82 éves korára 
az egyház szárnyai alatt keresett és talált 
istápolást, megmutatta, hogy vannak még 
olyan erős meggyőződésű, nagy célokért he- 
vülő lelkek a mai zsebrák és léha világban 
is, akik szabad rendelkezésű javaik hovafor- 
ditásával is kultur-cselekedetet visznek véghez.

— Templomszentelés Büdszentmi- 
hályon. Az újonnan épült büdszentmihályi 
templom fölszentelését Szmrecsányi Lajos 
bibornok-érseki koadjutor ur Őnagyméltósága 
elfoglaltsága miatt el nem végezhetvén, ezzel 
Petrovits Gyula apát, esperes Nyíregyháza 
plébánosát bízta meg, ki szeptember 2-án 
fogja ezt eszközölni nagy papi segédlettel. 
Az ünnepi szónok is az apát ur lesz.

— Fizetésképtelenek mérlege. A
hitelezői védegylet információja szerint a je
len év első felében 410 fizetésképtelenségi 
esettel foglalkozott a Védegylet, (ebből 270- 
nél alakult csoport) mig tavaly 380 volt az 
inzolvenciák száma (csoport alakult 240 
esetben). Az ország összes inzolvenciáinak 
száma természetesen jóval több, mert a fönti

adatokban túlnyomóan a kézmüáru-, bőr-, 
fűszer- és butorszakma szerepel csak és 
nincsenek bent például a vaskereskedők, 
üvegesek, olyan szakmák, amelyek külön 
védegylettel rendelkeznek. Igaz, hogy viszont 
a kézmüáru- és bőrszakmából került ki a 
válságos idők legtöbb áldozata. Viszont meg 
kell említeni, hogy sok cég mindjárt csődbe 
ment és igy nem is szerepelhetett az inzol- 
vensek között. Ha a Védegylet idei adatait 
a tavalyival egybevetjük, az első félévben 
harminccal növekedett csak az egyletnél be
jelentett inzolvénsek száma, holott a történ
tek után — sajnos — többre lehetett szá
mítani, de viszont ki kell emelni, hogy az 
idén nagyobb cégek jutottak bajba, mint ta
valy, amikor a túlnyomó rész aktívái és 
passzívái aránylag kisebb összegekkel sze
repeltek.

— Uj kisvasúti vonalak. A
kisvasutak hálózatának fejlődéséről 
adhatunk hirt, amennyiben megkezd
ték a D o m b r á d — K i s v á r d a ,  valamint 
a N y í r e g y h á z a — B o k o r t a n y a  közt ter
vezett vonalrész kitűzési (traceirozási) 
munkáit. A bérlőtársaság megbízásá
ból E r e d t  Ferenc mérnök vállalta a 
munkát, aki M o l n á r  mérnök társasá
gában személyesen végzi a felmérési 
munkákat D o m b r á d  k ö z s é g b ő l  k i i n 

d u l v a , T i s z a k a n y á r  é s  K é k e s e  é r i n t é 

s é v e l , K i s v á r d a  f e l é .  Számottevő ne
hézségek nincsenek, úgy, hogy a fel
vételi munkák nehány héten belül el
készülnek, hogy ennek utána sorra 
kerüljön a bokortanyai vasúti vonal 
kitűzése.

— Az alispán a piacok érdekében.
Mikecz Dezső alispán körrendeletben rend
kívül fontos és a piacok szükségletének 
ellátására fölötte jelentős akcióra hívja föl a 
város és a vármegye lakosságát. A földmi- 
velésügyi kormány elhatározta, hogy az állami 
kertészetekbe munkásokat fogad föl abból a 
célból, hogy egy-két év leforgása alatt e 
munkások a fagondozásban és gyümölcs
csomagolásban, vagy a zöldségtermelés külön
böző módozataiban a kellő gyakorlati jártas
ságot szerezvén, mint gyakorlott munkásom 
az állami kertészeti telepeken, vagy magánosok 
kertészeteiben munkavezetőkul alkalmazhatók 
legyenek, vagy községek részére vándor 
fagondozókként. Mivel a földmivelésügyi kor
mánynak evvel az a főcélja, hogy a vidéki 
városok piaca gyümölccsel, de különösen 
zöldségfélékkel kellően el legyen látva, a 
miniszter egy leiratában megígéri, hogy ha a 
zöldségtermelésben kiképzést nyert egyének 
csapatokba öszeállva, közös termelésre haj
landók lesznek, őket az egyes városok mentén 
való letelepedésben és külön zöldségtelepek 
létesítésében az állam támogatni fogja. A ki
kiképzés folyama alatt a munkások a kikép
zési telepen dolgoznak és naponkint három 
korona napszámbért kapnak. A fölvétel föl
tételei ezek: nőtlenség, a magyar nyelv 
tudása, tizenhetet betöltött, de harmincat meg 
nem haladó életkor, ép és erős szervezet. Az 
akció célját legjobban mutatja a rendeletnek 
az a része, amely azt mondja, hogy a folya
modók közül előnyben részesülnek azok, akik 
vizmenti községek mentén, gyümölcstermelő 
vidékeken, vagy oly nagyobb városok közelében 
laknak, ahol a piac zöldséggel kellőképpen
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ellátva nincs, vagy ahol a zöldségtermelés idegen 
kézen van. Világos tehát, hogy az akció célja 
a bevándorló szerbekkel szemben a benszfllöt- 
tek kezére juttatni a piacoknak zöldséggel 
való ellátását és megkedveltetni a konyha
kertészetet. A pályázati kérvényeket a járások
ban a főszolgabirákhoz, Nyíregyházán pedig 
Trak Géza városi tanácsoshoz kell benyújtani, 
ahol különben mindenki bővebb fölvilágosi- 
tást nyerhet.

— K ézim unka-tanítónői állások .
A Nyíregyházi Nőegylet által fentartott s 
újonnan szervezett nöipariskolánál válasz
tás utján betöltendő két kézimunka tanítónői 
állásra pályázatot hirdetnek. Törzsfizetés 
1000 korona. Lakbér 300 korona. Pályáz
hatnak a hímzés, fehérruha, felsőruha varrás 
tanítására képesített tanítónők. A munkakör 
kijelölése a felügyelő bizottság hatáskörébe 
tartozik. Pályázati határidő augusztus 24. A 
felügyelő bizottságnoz címzett kérvények 
Kovách Elekné elnökhöz küldendők.

— Az ipartestü let ü lése. A nyíregy
házi ipartestület előljá.óságának nevezetes, 
komoly ülése volt 12 ikén délután. Az építő
ipar gyakorlásáról szóló törvényjavaslatról és 
a szombati munkásfizetés megváltoztatásáról 
kérték ki magasabb helyen az ipartestület 
véleményét és az elöljáróság alaposan meg
vitatja mindkét kérdést, mielőtt véleményt 
mondania. Prok Pál elnöklete alatt délután 
három órakor ült össze az ipartestület elöljá
rósága, amely kisebb ügyek ietárgyalása után 
hosszasan foglalkozott az építőipar gyakorlását 
korlátozó törvénytervezettel, majd élénk vita 
tárgy it alkotta az a kérdés, hogy szociális 
szempontokból nem volna-e helyes, ha a 
munkásokat szombat este helyett valamelyik 
hétköznapon fizetnék. Mindkét kérdéssel ma 
délután újból foglalkozik az elöljáróság. A múlt 
havi jelentések következtek. Ezek szerint ju 
niusban iparigasoleányt nyertek : Tatay Jó- 
zsefné szül. Hibjan Etel mézeskalácsos és 
viaszgyerlya készítő, Katz Etel nőiruhavarró, 
Benyak Gyula asztalos, Kóder Géza csiz
madia, Csonka István asztalos, Mikoia Jó
zsef szabó, üzletvezető: Bartha Lajos, Kazar 
Józsefné szül. Piékopa Juliánná órás, éksze
rész és látszerész. Iparukat beszüntették : 
Frindt Ella nőiruhavarró másfoglalkozás, ifj. 
Blistyán Dániel csizmadia másfoglalkozás, 
Sárkány Sándor kőműves betegség, Deák 
Ferenc kőműves Amerikába leendő kiván
dorlás, Bakó Benjámin csizmadia Nyíregy
házáról történt elköltözése miatt. Beszegőd - 
tettek 39 iparostanulót, 13 pedig fölszabadult. 
Az uj iparossegédek névsora a következő: 
Bájdik András kőműves, Veczán Mihály csíz 

madia, Vakarcs Emil borbély, Truhai Albert 
kőműves, Szirmay István borbély, Trénás 
István kőműves, Stréger Ferenc kötélverő,

Máthé János szabó, Kulcsár Ferenc cipész, 
Krecsák István pék, Kreczmán Mihály borbéy, 
Bor István cipész, Deney György kőműves. 
Az ülés öt óra után ért véget.

— A felső kereskedelmi is
kola. A tervezett felső kereskedelmi 
iskolát a most következő iskolai idény
ben n e m  n y i t j á k  m e g ,  mert a minisz
tériumnak aggályai voltak és ez idő 
szerint a nyilvánossági jog iránt fel
terjesztett kérelmet nem találta telje
síthetőnek. Az iskola-ügy élén állók 
folytatni kívánják akciójukat és min
dent el akarnak követni, hogy a mi
nisztérium 1913-ban a kérelmet telje
sítse. A vezetők abban állapodtak 
meg, hogy mindazokat, akik az iskola 
céljaira áldozatot hoztak és köteleztek : 
legközelebb értekezletre hívják össze, 
hogy a továbbiakra nézve tájékoztatva 
legyenek.

— G yógyszertár D em ecserben . A
belügyminiszter Demeéser községben gyógy
szertár fölállítását megengedte és a gyógy
szertár jogát Sztempák Dezső okleveles 
gyógyszerésznek adta. Az uj gyógyszertár, 
amelyre ebben a nagy községben már iga- 
sáli szükséges volt, a jövő hónapban nyílik 
meg.

— Szolgálati rendtartás a Kisvas- 
utaknál. A Ki vasutak által megerősítés vé
gett felterjesztett s olgálati rendtartást a ke 
reskedelmi miniszter f. hó 12-én hagyta 
jóvá és ezzel a Kisvasutak alkalmazottaira 
érvénybe lépett az uj fegyelmi és illetmény
szabályzat is.

— Hirtelen halál. Egészséges álla
potban végezte a napi munkáját Albi József 
kőműves. Este hazatért és családja körében 
vacsorához ült, majd utána újságot olvasott. 
Hirtelen rosszul lett és lefordult a székről. 
Pár perc alatt meghalt. Halálát szivszélhüdés 
okozta.

— Katonaság a városokban. Az uj
véderőtörvény életbeléptetése után nagyobb 
számú katonaság lesz a városokban elhe
lyezve. A katonaság elhelyezése azonban nem 
rögtön történik, hanem csak az 1915. évben. 
Több város honvédtü őrséget kap. Azoknak 
a városoknak, melyek katonaságot óhajtanak, 
már most kell indokolt kérvénnyel járulni a 
közös hadügyminiszterhez. Nyíregyháza ter
mészetesen a repülő sült galambot várja.

— Keresnek egy sikkasztó ügy
védet. A kolozsvári rendőrség távirati utón 
kereste meg a nyíregyházi rendőrséget dr. 
Bencsedy Andor sikkasztás bűntettével vá
dolt ügyvéd kézrekeritése ügyében.

— Az ebadó felebbezhető. A bel
ügyminiszter, egyetértve a földmivelésügyi 
miniszterrel, körrendeletét intézett a vár
megyéhez, amelyben tudomására hozza, hogy 
a közigazgatási bizottság azon határozata 
ellen, mellyel a vármegyei ebadónak az egyes 
adófizetőkre való kivetése tárgyában előter

jesztett felebbezéseket elintézi, a közigazga
tási bíróság előtti eljárásnak van helye.

— Szilágyi és Diskant miskolci gépgyáros 
cég kitűnő könyökszerkezetü és viznyomásu bor
sajtóira, valamint legújabb rovátkolt alumínium kup- 
hengerü zúzógépére felhívjuk olvasóink figyelmét. 
Kiemelendő különösen a cég által feltalált és ké
szített Kossuth- és Hegyalja-borsajtók, nemkülön
ben a nagyüzemü préseléshez készített Rákóczi két - 
tős kosaru sajtók, melynél a régi világ fából készí
tett prése zseniálisan egyesítve van a modern tech
nika vívmányaival. A sajtók felső része acél, alsó 
része faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem  
érintkezik vas részekkel, a m i^ m u st színét, izét, 
zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell 
összevagdalni, hanem kisebb darabokban is köny- 
nyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, az 
1902. évi egri és pozsonyi II. mezőgazdasági, 
az i9U6. évi nagyváradi és az 1907. évi pécsi or
szágos kiállításon a cég borsajtói első díjjal, arany
éremmel s díszoklevéllel lettek kitüntetve. A cég 
ingyenes árjegyzékét kívánatra minden érdeklődő
nek megküldi.

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

B e rlin  Nagy Szálloda
Budapest, VI. Révay-utca 10. szám.
Andrássy-ut mellett. Telefon 137— 90.

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

Központi fűtés, lift, Vacum-Cleaner. 
WinRler Ottó igazgató.

I  A la p ítv a  1900. é v b e n .

Gaisulya Hibái;
ruhafestő, vegyMsztitó, gőzmosó
- és plisszérozó 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

Az eredeti Meíichár „Unicum-Drill“ vetőgépek, a világhírű Bácher- 
acélekek, hullámos tárcsás boronák, a combináit soros mütrágya- 
vetőgépek (sorba vet, sorba trágyáz.) Kizárólagos raktára:
R á f i m í M *  Q ó n H n r n ó l  D o h i - p e z p r i  Piac-utca 93. szá n , a Dreher m ellett,iwim er oanuornai ueoreczen, B Scher-M elicliár gépgyáránál! f ix t e le p e .
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Klein I. D. szállító Budapest, 
ajánlja gyüjtőkocsi forgalmát.

L e g ú j a b b
hirefe.

A király születésnapja.
(Fővárosi tudósítónk telefonjelentése). A 

hódolat és a szeretet legmelegebb érzésével 
ünepeite vasárnap a székesfőváros I. Ferenc 
József 82. születésnapját. Már reggel 5 óra
kor 21 ágyulövés hirdette a nevezetes év
fordulót. Majd katonai zenekarok járták be 
\ várost, amely zászlódiszt öltött. A hálaadó 
stentiszteletet az összes templomokban nagy 
Ínyben tartották meg, a Vérmezőn díszszemle 

volt, a Ludovika akadémia és több katonai 
előkelőség volt hivatalos.

A miniszterelnök ebédje.
(Fővárosi tudósítónk telefonjelentése.) 

Lukács László miniszterelnök vasárnap 
iélután 3 órakor Ő felsége születés napja 

ilkalmából a miniszterelnökségi palotában 
iiszebédet adott, amelyben közéletünk szá- 
nos kitűnő tagja volt hivatalos. Pezsgőbon- 
áskor Lukács László miniszterelnök emel
kedett szellemű beszédet mondott, amelyet a 
fényes vendégsereg állva hallgatott végig. A 
beszéd végén lelkesen és hosszan éltették a 
királyt.

A miniszterelnök utazása.
(Fővárosi tudósítónk telefonjelentése.) 

Lukács László miniszterelnök vasárnap este 
nyolc órakor Latinovics Endre dr. kíséretében 
személyvonattal Tátralomnicra utazott család
jához. A miniszterelnökTárlalomnicról Bécsbe, 
majd onnan Ischlbe utazik, ahol e hó 22-én 
kihallgatáson jetenik meg Ő felsége előtt.

Népbiztositási szövetkezetünk részére

KERESÜNK
az ország minden helyisége részére 
képviselőket. Szakismeret nem szükséges, 
mint mellékfoglalkozás is űzhető. 
Könnyű és becsületes melíékkeresv
Ajánlatok az

Eszéki KBIcsOnSs S E g s ijJ  Szövetkezet 
Ig a zg itó sép h o z  E s z e i t ,  intézemlfifi.

Hirdetések felvétetnek a 
Szabo!cs_kiadóhivatalában.

Tiszaberczeli

Egy nagy gyári raktár sok ezer pompás, ne
héz, csinos tarkaszélü

„ T I G R I S "  flanell-takaró
eladásával bízott meg. E meleg és tartós ta
takarók, melyeknek hossza kb. 190 cm., szé

lessége 140 cm, minden háztartás számára alkalmas. Ne késsen ön tehát, hanem azonnal rendelje
csomagolással és portóval (1 | |  QC f H ln n r in t  
együtt, minden ráfizetés nél- 3  | |  QjJ H l l u l i j l l .  
kül, bérmentve és utánvéttel • — ——

Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy a küldeménnyel mindenki meg lesz elégedve és bizalom
mal tehet megrendelést. Kicserélés mindenkor megengedve.

Fráuiein Margarete Ahrens, Wiesbaden Waterloostrasse 4.

Ritka alkalom!
1 drh „Tigris11 flanell-taliarót

981

VillanpilágiM si tendezMzt, 
villan p ilág ifási fe lsze r e lé sse l, 
valamin! magántelefon és

elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

H E R S M T S  GYULA
elektrotechnikai jvállalata

v il la n p e n g ie v e z d é s e l ie f  27 Nyirojjláza, —  Széchenyi-tér.
H M M  látogatás és köitségsstsE díjtalan. Csillárait és égötestek raktáron

1902. országos gazdgsági kiállítás, Pozsony, !-ső dij, aranyérem. 1902. borászati kiállítás, Eger: 
1 díszoklevél és aranyérem. 1901. temesvári kiállitásj. dij díszoklevél. 1906. Nagyvárad: 1. dij

díszoklevél.

Legújabb rendszerű „Könyök-szerkezetű", 
„Kossuth", „Hegyalja", „Mabille" és „Aczél- 
orsós", a magyar bortermelők legkedveltebb 
borsajtói. Legújabb rendszerű,

ita) kettős kosaru sajtók,
nagyüzemü préseléshez.

A must sohasem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés ! 
Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen ki
vehető ! Egy ember által könnyen kezelhető ?

viznyomasu
Sajtóink főelőnve:
Borsajtóink az I9G7. évi pécsi kiállításon aranyérem és díszoklevéllel kitüntetve.

S z ö ld z o k  és bogyózék! Legújabb alumínium kuphengerli szölözuzógépek.
Szilágyi és Diszkant gépgyára

Miskolczon.
ŜK?T̂ HraiSBBI

S B I M "
a legjobb cipó-krém az egész világon!

A z  e d d ig i  v i lá g h ír ű

#  w iksnek <#■
v it r io ln é lk ü l i  g y á r tá s a .

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

41 tégla- és cserépfedőgyár
bármely mennyiségben szállít a nyíregyházi kisvasú' bármely állomására, körkemencéjében égetett k itű n ő  m in ő s é g ű

Araink a nyíregyházi téglagyárak áraival egyezők s 1912. január 
1-től kezdve április hó végéig a kisvasutak száliitásdij-kedvez- 

s _ rnénye a vevőközönség javára is szolgál. Előjegyzéseket elfogadta
Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-utca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.

- - - - - - - - - - - - - - - - - v a u n á l  u  ‘ V 1 *  I M ö V Ü I ' U ’  U d l l H C i y  t

Löszt, régiát és sima, hódfarkú cserepet.
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Bútor
a legegyszerűbbtől a legválasztéko
sabb Ízlésűig mindenféle fából. Kész 
menyasszonyi berendezések, valamint 
külön szobák, vagy egyes darabok 
szolid ár és pontos kiszolgálás mellett 
a legmegbizhatóbban kaphatók

L e fM ts  Zsigmond
butorraktárában Nyíregyháza,
Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett.)

Mo mér mindenki tudja, hogy legjobb az
JqémT Sósborszesz

mert a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb háziszer. — Törvényesen 
védve. — Őre az egészségnek, fertőtlenít r̂ősit és edzi az izmo
kat, fájdalomcsillapító. Páratlan mint szájvíz és bőrápolószer, egy 
pár csepp a mosdó- és fürdővízbe öntve, kitűnő hatású. Ne hiá

nyozzon egy háztartásból sem.
Ropható mindenütt M  fillér, 1 korona 10 fillér és Z korona Z0 filléres üuzgekben.

Erényi Sándor-féle RÁDIUM 
sósborszesz vállalat 1 0 7 3

Telefon 273. N y í r e g y h á z a  Egyház-u. 10.
i BB Ő SE HÍ SS ts z  ess BBS i nádasán

Eíllii egyszer megpróbálja sohasem hasznai mást I

KOUARIT-
SlfÍDO PMH7 RUGANYOS. VIHAR- 
OUKLCriLt BIZTOS és IDŐTÁLLÓ
SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ

yyKollarit“-bőrlemez
kaucsuk-kompozicióval bevont fedéllemez,

„Kollarit“-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári épületekre a legalkalmasabb.

„Kollarit“-bőrlemez
v íz h a tla n , a  le g n a g y o b b  v ih a rn a k  e lle n tá ll.

„Kollarit“-börlemez
nem kell mázolni és igy fentartási költséget nem igényel. 

K a p h a tó : 32-20-7

W IR T SC H A F T E R  ÁRM IN
v a s k e re s k e d ö n é l N y íre g y h á z á n .

Minden jó gazdasszony 
»  próbálja meg a 5

HOFFMANN-féle
pörkölt kávét

M Alapittatott 1902. évben. 25—20

IRQSENBERG ÉS HUMMEHx
varrógép- és kerékpárkereskedése

|  Debreczen, Piac-utca 8. szám.
f  (A kereskedelmi palotában.)

Az elismert 
legjobb

Viktória
>1

I kerékpárok
egyedüli
elárusitása.

$ Szakszerű javítóműhely, g

VísalfV ;%•< i&xs&x|  £
|  Tiszta agyagból készült szép és jó |

|cserép, fali tégla!
|  és legszebb |

| nyersfalazati tégla I
f r

és G y á r i  SCÉRAÉ^Y-TEGLABÍ |
c ak a |

, 1
I üarsagi Ugyagiparnál, s
J Karczagon szerezhető be, |  
I  hal egyes waggonrakomá- |  
f  nyok is megre idelhetök. 2 2  J
Sasiéi; •'ífíÁ

— -------- --------- i-t------ — ^

Üzlet-áthelyezés.
Ifj. Lakatos Lajos czipöüzlet 
c zé g , ü z le th e ly is é 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 ly e z te  á t.
Liliom-utca 18. (BlljtOS),
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Szenved ön ? Bántja a köszvény ? Fáj 
a feje vagy foga?  Vannak fájdalmai 
a karokban vagy a lábszárakban ? 
Fáj a dereka vagy háta? Akkor pró- 
::: bálja meg a világhírű :::

Oroszlán menthol
sósborszeszt

a háziszerek királyát, mely erősebb és ha
tásosabb mint bármely más sósborszesz 
készítmény. Egy eredeti üveg ára ára csak

44 fillé r.
Főelárusitás:

Nagy üveg 1M0 fii!.-, óriási NTafyv  
üveg 2 20 fillérbe kerül min- iNd&y tV aim an  
den gyógyszertárban vagy gyógyszertárában 

üzletben Nyíregyházán.

g H Ü M r i n i l t i z a
A la p ítv a  1903. P a z o n y i-u . 10.

Üzletemet kibővítése 
alkalmával teljesen újonnan 

a legdivatosabb kivitelű bútorokkal be
rendeztem a fővárosi minta szerint. Állandóan 

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 (tömör 
fából is) stb. stb. itt fel nem sorolható, de rak

táron levő különféle bútorokat is utól- 
érhetetlen o lcsó  árban  

*** árusítok.
Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva.
Raktáron állandóan 200 különféle lak- 
berendezés található. 16

Tisztelettel

Glück Jenő.

A Ferencz József tudomány-egyetem bőrgyógyászati osztályán Prof. Marschalkó 
igazgató utasítására, kizárólag a Kolozsvári Heinrich-féle gyógyszappanokat ren

delik. Világhírű különlegességek:

K olozsvári KÁTR ÁN Y-SZAPPAN
(teljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat)

IZZADÁS ELLEN Kolozsvári chrom-szappan. 
BŐRKIÜTÉS VISZKETEG ELLEN

Kolozsvári kén-szappan.
Szeplő, májfolt, stb. arc- i t  • _tisztátianság eiien: Kolozsvári borax-szappan.

Hajhullás ellen: Kolozsvári Petrol-szappan.
Ezenkívül egész sora a világhírű gyógyszappanoknak, melyek minden gyógyszer- 

tárban és drogeria-üzletben kaphatók. Ismertetőt készséggel küld :

HOLDZSüiiRI HEIRRICH 3ÚZSEF g y ó g y sz a p p a n g p  r.-t. Rolazsuárt.

Félix-gyógyfürdő.
Téli és nyári gyógyhely 

Nagyvárad mellett.
Európa leggazdagabb forró kénes hő

forrása, vizhőfoka 50c, Celsius. Gyógyjavalat 
fürdő alakjában, c s u z  ( r e u m a )  és k ö s z 
v é n y  ellen. Női betegségeknél, id ü lt  m éh  
és p e te fé s z e k -g y u la d á s o k , m é h - 
h u r u t  m eden celseii s e jts z ö v e t -  
lob  és iz z a d m á n y o k n á l. Ivógyógymód 
alakjában idiilt g y o m c rb á n ta im a k n á l  
m a k a c s  s z é k re k e d é s n é l m á j -  és 
e p e h ó lya g  betegségeknél s á rg a s á g  
és e p e k ö v e k n é l meglepő gyógyhatás. 
Tükör-, kád- mór-, szénsav- és iszapfürdők.

1908. évben 8600 áilandó fürdüvendég.
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 

250 kényelmes lakószoba, kitűnő vendéglők, 
jutányos étlap árak. Állandó elsőrendű ci
gányzene, vasárnaponkint katonazene, tennisz- 
pálya, gondozott sétautak, fenyőerdő, 200 
holdas park. Május 1 tői 16 vonat közle
kedik naponta.
P o s ta -tá v i rd a . In te r u r b a n - te le fo n .
Kurtaksa és zenedij nincs. — Prospektust küld 

az igazgatóság .

I
é  
4
é

legyen kö
zömbös

ha észreveszi, hogy

HAJA HULL, 
vagy

korpaképzödésB
van, hanem használjon 

azonnal

Dr. DRALLE-féie
Nyírfa Hajvizet
Hatása meglepő! Ára K 2 50 és 5-— 
Kapható gyógytárakban, drogériákban, 
illatszerkereskedésekben és jobb fod

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

Kovács Gyula
mübutorgváros
DEBRECZEN,

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

a Csapó- és Piacz-utca sarokra
(Takarék és Hitel- 
intézet Részvény- 
társaság első eme- 

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