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(Telefonsz, az Interurbán hálózatban : 132.) POLITIKAI LAP. (Telefonszám a városi forgalomban: 132.)

£  L Ó F I Z E T É S I  Á R  A :

Egész évre 8 korona. Egyes szám 16 fillér.
Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
I V .  k e r ü l e t  S z é c h e n y i - n t  27* s z á m .

Lapnnk a bel- és külföld minden nagyobb városában képv. van.
Tanítóknak és jegyzőknek 4 korona.

Foszló álmoh.
. . Elmúlik a tél, s még csak nem 

is korcsolyáztunk!* Százan és százan só
hajtanak imigyen föl ez idén, s legfőbb 
gondjuk, legtöbb gondolatjuk e körül fo
rog. Amit oly lelkesen vártak, aminek 
csak hallatára is már fölragyogtak a sze
mek, kigyultak az arcok: azt ime a sze
szélyes idő semmivé tette. S e lényegtelen 
kicsiség is mily sok szomorúságot okoz.

Pedig igazán semmi! Lehet helyette 
kárpótlást is keresni. Sokkal fájóbb azok
nak az álmoknak elsuhanása, valóra nem 
válása, melyekhez hozzáfűződik — nem a 
percek szórakozni vágyása, de az élet, 
létkérdés.

Minden község, város: egy-egy kis 
ország. Ami ott baj, az nem egyedülálló, 
azt általán érzi mindenki. Csak egy falut 
pusztítson el egészen valamely elemi kár: 
hatását már erezhetni mindenütt. Példákra 
hivatkozni nem is kell. Ez a hit már 
eléggé meggyökerezett a közvéleményben. 
De sajna — tovább nem tudunk jutni, 
nem is fogunk.

Álmodunk csak mindig! Ha az álmok 
szerint értékelnék a népeket: mi magya
rok első helyen állanánk, s vezetnők az 
egész művelt és nem művelt világot. Ve
zetnénk akkor is, ha a csalódás volna 
fokmérője az elsőbbségnek. Ez is legtöbb
ször minket ért.

S még, ha csak a szorosan vett po
litika szülné számukra az uj és uj csaló
dásokat. Okosan hátat fordítana neki az 
ember, s minden erejével csak a saját 
szükkörü dolgaival törődnék. Csakhogy a 
balvégzet mindenütt kisér minket.

Mindennap leszakít szilaj kezével az 
örökösen ültetett, önvérünkkel nevelt fáról 
egy-egy pirosló virágot. Könyörtelenül 
törünk (talán elkeseredettségünkben?) még 
egymás fáira is. Ön$ő elvek vezetnek, s 
nem a „nekem is néked /s “-t hangoztat
juk, hanem álnokul azt valljuk: „ha nekem 
nem, neked se, de ha nekem igen: 
semmi közöd hozzá!*

S igy „mint oldott kéve szét hull 
nemzetünk.*

Nincs bennünk szeretet!
Nincs bennünk lelkiismeret!
Nincs bennünk . . . . ész!
Egy falatot kiragadnánk más elől, 

ha annak csak egy morzsája is jut ne
künk belőle! Keresztül gázolunk akár 
ezreken is, csak mi tehessünk egy tétova 
lépést (a képzelt) „előre*. . . . ősi átok
nak hívják, pedig ez a tetszetős takaró 
a mi gyatraságunkat fedi csak.

Nincs kellő kultúránk! Akinek van: 
kitagadjuk, mert különb akar lenni nálunk! 
S ezért meddők az álmaink. Mert azok 
nem álmok, hanem fél vad fantázia szü
leményei. Nem „nagy álmodok* álmai a

mienk, hanem a gyermekéi, ki nem lát 
többet, mint körötte 10 lépést.

A kicsiség sohasem volt még gyenge
ség, deja gyengeség — mindég kicsinység. 
Gyengék vagyunk, mert . . . egymásra 
törünk. Csak mi akarunk élni, mást akár 
egy kanál vízben is elveszejtenénk . . .  3 
ezért foszlók az álmaink, ezért „— pusz
tulunk, veszünk!*

Kevesen vagyunk! Magyarok! Miért a 
széthúzás? Miért egymáson, egymás árán 
fitogtatjuk csekély erőnket?

Ur, szolga! Tartsunk össze! Annyi 
ellen agyarkodik reánk, hogy még együtt 
is nehezen bírunk majd velük, hát még 
. . . külön-külön!?

Ne 1oszlassuk legalább mi szét 
álmainkat! Lesnek arra úgy is elegen.

Doria.

Elkésett hangok?
Nem is olyan ré^en, még Nyíregyháza az 

országos érdeklődés középpontjában állott. Volt 
ez a kiállításkor, amidőn is előbb a kipattantott 
botrányok, majd a gazdagyűlés egy pillanatra 
felénk fordította a közfigyelmet. Azóta nagyot 
fordult a világ sorja. A fővárosi sajtót egyéb 
fontos ügyek foglalták le, talán el is feledték, 
hogy hol van a mi kies városunk.

Minket is elvont épen akkor, mikor leg- 
alkalomszerübb lett volna az apró- és nagy 
visszásság okát feszegetni, az a felszínre vető
dött számtalan társadalmi és közéleti rút üzelem 
hosszú sora, melynek letörése, azaz pellengérre

Felolvasásom Nyirbivalydon-
Bátor vasyok magam bemutatni: én tárca

író vagyok. Hogy miért ? Én érzem magamban, 
kérem, és tudom, hogy egy még felfedezetlen 
uj, nagy és hatalmas tehetség vagyok

És irok is sokat, mert a német is azt 
mondja: Űbung macht den Meister (sok Írástól 
görcsöt kap az ember keze.) De akad e, aki 
elolvassa? Azelőtt, még kezdő koromban mindég 
vastag betűkkel, gőgösen terpeszkedett nevem :

Kövessy Pál
de genere bürgözd lapagyque

tárcáim alatt. Nem igen olvasták őket. Később 
álnevek alatt Írtam, melyekkel az olvasók kedé
lyét akartam izgatni és érdeklődésüket tárcáim 
iránt felcsigázni.

írtam Sziporka, Romeo, Wesselényi Náthán, 
Aviatikus stb nevek alatt. Nem olvasták őket, 
csak az aláírásokat. Utóbbi időkben nem írtam

Ezért

bepereltek.) Talán igy elolvassák tárcáimat ? De 
mind hiába. Érdeklődtem az egyes lapok elő
fizetőinél, kikről tudtam, hogy még az utolsó 
betűt is elolvassák, de ezek sem tudtak semmit 
tárcáimról. Nem csoda tehát, hogy majd meg
ütött a guta, midőn ma következő levelet 
kaptam:

T. TJram!
Ismerve jótékony szivét, holnap délelőtt bá

torkodom b. lakásán felkeresni, hogy a jótékony
ság nevében, igénybe vegyem irói tehetségét.

Kiváló tiszteletét
elvárja:

NABÜKODON 1ZOR.
Korrekt dzsentlmen lévén, épen visszaakar

tam ütni a gutát, midőn ajtóm előtt köhögés 
hallatszott, majd rá erőteljes kopogás.

— Szabad! szélék elhaló fuvola hangon.
Belépett egy ur. Optimisták tűrhetönek 

mondanák és hirtelen szőkének, pessimisták 
ellenben rútnak és lángvörösnek. Ha kiállítanák 
ezt az urat — gondoltam — éjjel egy állomásra, 
esküszöm, egy vonat sem merne beszaladni. 
Miután ebből megtudta az olvasó, hogy én 
pessimista vagyok, nem tartom szükségesnek, 
hogy belépő urat tovább jellemezzem.
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HÖLGYEK RÉSZÉRE:

—  Kövessy úrhoz van szerencsém, a * Tir
pák joga és vidéke* munkatársához ?

— Az vagyok. Üljön le uraságod és pa
rancsoljon velem.

— Arról van kérem szó, hogy én a nyir-
bivalydi notórius nótárius vagyok. Azonkívül 
arról is szó van, hogy e hó harmincadikán 
építendő kórházunk javára felolvasással egybe
köt ött tánc és pofozkodó mulatságot rendezünk, 
melyre kivül címzett urat és b. családját tiszte
lettel meghívja a rendezőség.

Kinéztem. Az ajtóm külső részén ott állt 
címem. De családom nem volt még. (És remél
hetőleg nem is lesz.) Csak nem kívánja a nyir- 
bivalydi kör, hogy egy felolvasásért, vagy tudja 
szösz miért, megházasodjam ?

—  Bocsánat, szólt Nabukodon Izor ur — 
mert ő volt az — arról van szó, hogy a meg
hívónk vége oly szép és eredeti, hogy nem 
tudtam megállni, hogy el ne mondjam Önnek. 
Arról van szó, hogy Ön tartsa meg a felolva
sást. Arról van szó, hogy elfogadja-e ? kérdé 
szorongva.

— Arról szó sincs! mondám. Elmegyek és 
egy uj tárcát irok maguknak! Egy szép beve
zetésben méltatva a mulatság célját . . .

____  ________ URAK RÉSZÉRE: &

NYÍREGYHÁZA ÉS VIDÉKÉN 
elismerik, hogy a legdivatosabb árukat lég

i i  , szolidabb árban csak egyedül

m E is lerK árolyutddaoágnál
51 í érkeznek újdonságok.

Ruhadiszek, Egyedüli elárusítója
B lousok , Harisnyák, a világhírű Borsalinó
Zsebkendők, Kézitáskák kalapoknak és
Selyem Schálok és L i c h t m a  n -f é 1 e

Illatszerekben. cipőknek.

Különlegességek: 
Nyakkendők, 

Fehérnemüek, Keztyük, 
Kalapok, Gallérok és 

Kézelők.
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Lapunk kapható : Kiss 1. Emum, H irschler Mór és Rottarldes* Istvánné tőzsdéjében. Mai számunk 8 oldalra terjed.
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állítása oly hasznos szolgálatot tett a tisztes 
polgárságnak.

De a zúgolódás csak nem akar elülni. Innen 
is, onnan is fölhangzik a méltatlankodás zaja, 
s szinte nap-nap után unszolnak minket, hogy 
végre rántsuk le a leplet azokról a dolgokról, 
melyeket a száz és száz villanylámpa, a külső 
disz elfedett, de amelyek igen jellemzik a ki
állítás rendezése körül elkövetett . . . hogy is 
mondjuk csak? . . . .hibákat.*

Garmadával hevernek itt a beszolgáltatott 
adatok, legyen elég mutatóba csaí egy-kettő.

Ilyen például az az udvarias és roppant 
kifogástalan eljárás, melyet elkövetett a rende
zőség egy tanítónővel. Megvettek tőle egy gyö
nyörű vánkost 40 koronáért, de — nem fizették 
ki. Ennek a vánkosnak az volt a rendeltetése, 
hogy kisorsolják.

Ám, mi történt ? Kisorsolták ugyan a vánkost, 
de a .nyerő* nem jelentkezett; jobban mondva 
a nyeremény egy el nem adott sorsjegyre esett. 
Fogták tehát a párnát s szurtosan, piszkosan 
visszaküldték, hogy .már nem kell !* Szép dolog !

Van itt egy másik, már sokkal terhelőbb, 
valósággal a büntető törvénykönyvbe ütköző 
dolog is. Egy úgynevezett .biztos* kicsalt egy 
tiszapolgári úrtól 2 szarvasagancsot, hogy azt a 
kiállítás díszítésére fogják fölhasználni. A kiállítás 
véget ért, az agancsot tulajdonosa azonban . . . 
mindmáig nem kapta vissza. Szóval ez is csi
nosan fest a valóságban.

Csodáljuk, hogy a Gazdasági Egyesület nem 
indított pert az ellen, ki annyira aláásta tekin
télyét, s oly bizalmatlanná tette maga iránt az 
egész vármegyében azokat, kik c?ak a kiállítás 
alkalmával kerültek vele összeköttetésbe.

Leghelyénvalóbb volna (miután még nagyon 
sok hasonló visszaélésről esett tudomásunk) a 
„ Gazdasági Egyesület“ , mint erkölcsi testület 
hivatalosan tiltakozna mindazon visszaélésekkel 
való közösség ellen, melyeket az egyesület nevében 
ugyan, de mégis egyesek követtek el. így meglenne 
óva az egyesület tekintélye, jó  hire, s tudná a 
panaszkodó közönség is, hogy ki ellen kell for
dulnia.

K I V Á L Ó  oi^
YEGYIÖSSZETÉmÜJ

W m

BORésDUS
LITHION

Kapható Nyíregyházán:
Hibján Sámuel Utóda és Hoffmann Adolf 

cégeknél.

És elmentem. Az állomáson bús arccal várt 
régi ismerősöm, a biró, a pap, a jegyző stb.

Rivalgó éljennel fogadtak és megtettek 
hazánk lángeszének, bölcsének (szegény Deák, 
ha tudtad volna !), a dikció után bemutatkoztak.

— Hallja, kérem, kedves Nabukodon ur, 
hiszen nem maga a nótárius !

— Nem vagyok —  szólt elvörösödve — 
de arról van szó, hogy mivel nagyon szeretek 
énekelni, elneveztek notórius nótáriusnak.

— Szép, szép! de miért oly búsak ? 
kérdém.

— Hogy a fenébe ne volnánk busák, szólt 
a nótárius, (az igazi és nem a notórius) mikor 
nem tarthatjuk meg a felolvasást!

— Miért ? hörgőm.
— A szomszéd falu, Nyirpinkász is ren

dezett mára felolvasással egybekötött pofozko
dást . . . azaz táncestélyt, melyre kívül címzett 
ur és b. családján kívül meghívták Mérei Joelt, 
a „ Tirpák harsonája és vidéke^ c. lap szerkesz
tőjét. kinek bujtogatására sikerült összes bete
geinket

1 szőr: kigyógyitani,

Kifogyhatatlan rovat.
Mi ez?

A legmakacsabb erkölcsi nívón áll 
Titokban él és mindég csak jót csinál (?) 
Mindenkin segít, mindemrit fölemel,
Hogy annál magasabbról ejthesse e l !

Csak egy szent van általuk szeretve, tisztelve,
Az, kinek maga felé hajlik csak a keze.
Szeressed önmagad, mint senkit e világon,
Mind az, ki nem „testvér* haljon és pusztuljon !

Sötét és titkos a szervezetük nekik,
A viliágosságot, azt éppen nem szeretik.
Minek a jót tevő napsugár melege,
Nekik ez méregként hat a kedélyükre!

Legjobban gyűlölik a nyilvánosságot,
Bár éjbe boríthatnák az egész világot.
Hogy ne tudja s lássa, senki ember fia,
Hogy mennyi jót tesz titokban, e derék pátria ?

Sevüin ök Dabazs.

2»: 100°/ o-
öt-hat a többihez képest kemény nap, 

(mondjuk két fokkal esett a hőmérő) s a betö
rések (apró tolvajlásokról nem is szólva) már 
is 100 százalékkal emelkedtek. Tanúsága az 
időjárás és büntettek örök összefüggésének.

A  harmadik tényező: a rendőr hiány. Ha 
egészben nem is, de félig meddig ennek a kö
rülménynek kell betudnunk a mostanában hiá
nyos közbiztonságot. Erről a rendőrség mit sem 
tehet, ő  nem oszthatja magát ketté, mikor úgy, 
ahogy egeszben van: még úgy is majdnem 
tehetetlen a sokkal nagyobb tolvaj- és betörő 
népséggel.

De nagy uramék ott fönn a városnál ? 
Súlyos ezreseket hullajtottak már széjjel olyat, 
melyből a köznek nem volt haszna. Legyintsék 
már meg egyszer a ,köz“ -t is egy pár koro
nával! Ne mindig azért jajjongjon a polgárság, 
hogy az ő filléreiből mindenki lát valamit, csak 
ő nem !

Tiz-tizenöt rendőrrel több! Tiz-tizenöt 
forint fizetéssel több egynek-egynek, s akkor 
szívesebben végzi kötelességét a rendőr is, 
kevesebb lesz a kár s nagyobb az — elismerés.

Miért mindig csak a nagyfejüek zsebét 
tömni? Azok más utón is szereznek maguknak 
kalácsot.

De kenyérrel több szeretne megélni!

Cigányok pénze.
Az egész sajtó, az egész olvasó közönség 

élénken tárgyalja a budapesti cigánybanda 
200,000 koronáját, melyről senkisera akarja el
hinni, hogy — az övék. Különösen, hogy tisz
tességesen keresték.

Pedig van a cigánynak pénze. Néha több 
is, mint amit a legmerészebb képzelet reájuk 
mer fogni. És a cigány gavallér is.

Jó sok évvel ezelőtt Sárospatak mellett 
állapodott meg egy karaván. Itt született a 
Lokrincs vajda feleségének egy kis purdéja. 
Természetesen mindjárt keresztanya után kel
lett nézni.

2- szor: elszállítani az ő kórházukba,
3- szor: a többit meghalaszíani, és végül
4 - szer: ekként elhalasztani a mi mulatsá

gunkat.
— Borzasztó ! mondám. Hát mi lesz most ? 

Oly szép felolvasást írtam pedig !
A notórius nótázó megszólalt:
—  Semmi se lesz. Arról van szó, hogy 

gyerünk be vacsorálni! Nincs betegünk, nincs 
kórház! Nem is kell. Inkább egy temetkezési 
egyesület, vagy egy .Anyósok Ellen Biztositó 
Első Hazai Érdek Szövetkezet!*

Beértünk a nagyvendéglőbe.
— Ez a nagyvendéglő! magyarázták.
— Van még több is? kérdém.
— Nincs.
— Hát miért nagyvendéglő ? '
— Mert nagy.
•— Az étteremben egy nagy csoport ember 

állt. Kísérőim elsápadtak. A csapat mind nyir- 
pinkászi emberből állt, kik gúnyos rőhejjel fo
gadtak bennünket.

Kísérőimben felfortyant a vér és előrántott 
furkósbotokkal, tekintettel arra, hogy az ellen-

Bejárta a vajda az egész várost, de egy 
asszony sem akart erre a .kitüntető tisztség*-re 
vállalkozni. Végtére a jó öreg néhai Lakatos 
bácsi Évi lánya megszánta őket.

— Ha senki sem vállalja, én igen! Én 
leszek a keresztanyja a rajkónak !

Úgy is lett.
Hamarosan összeütöttek egy kis „baba* 

kelengyét, s megtartották a keresztelőt. Volt 
dinom-dánom, amúgy ciginyosan. Mikor a 
keresztanya hazaért, akkor jött a meglepetés.

Beállított két cigány legény s kellő illen
dőséggel átadott az É i leányasszonynak egy 
kis ládikát, hila fejében . . . Nem kevesebb, 
mint 100 arany volt benne. —  Ez volt a Lubok- 
rincs hálája.

De nem is maradt aznap Patakon asszony 
szem szárazon, asszony hát veretlen. Mindet 
elverte az ura, hogy ilyen könnyelműen elsza
lasztottá a 100 aranyat.

Hát nem lehet a cigánynak pénze, sok 
pénze ?

Nem süt a nap,
Nincs hó és nincs fagy;
De van bőven, mi kár 

Sár, sár, sár 1

Az állam az bírja,
Az adókat behajtja,
A végrehajtó jár,

Kár, kár, kát !

C-ak volna már tél,
Nem fagy, de van szél,
Csak jég volna m ár!

Bár, bár, bár!

Sok kis lány sóhaja,
Nem lesz jég a tóba ?
A legtöbb erre vár,

Vár, vár, vár !

Rozsdái a korcsolya,
A tó nincs befagyva,
Korcsolya nem sport már,

Már, már, már!

így van ez évente,
Müjeget rendelje.
Más jég az nem lesz már,

Az nagyon rár!

Ernőcske bujósdit játszik.
A kis pöttöm, a minden ál-disztől meg

fosztott Ernőcske egyre öllögeti a nyelvét. Még 
mer moccanni, mikor pedig mi jól tudjuk, hogy 
.valakit* épen a .Szabolcs* ebrudalt ki, mikor 
rajta csípte a szemérmetlen plagizáláson, s akkor 
az a .senki* menekült a „Szabolcsvármegye* 
takarója alá (azóta már ott is hasonló sors 
érte!)

Elfeledi, hogy már a pozsonyi rabbi-képző 
önképzőkörében is történtek egy s más nem 
épen kóser irodalmi szereplések s hogy arról 
ide is hozott a szél valami kis hirt (A szél 
különben nagy volt, de a hir — annál cifrább.)

fél tagjai közül egyik sem apjuk, rájuk rohantak :
— Üsd! Nem apád!
A nyirpinkasziak ellenben, mivel nem féltek 

az ellenfél lesántulásától, nemcsak a fejünket 
ütötték, hanem ott is, ahol értek. Kevesebben 
lévén, alaposan elvertek bennünket. Én egy üres 
szódásüveggel hatalmasan védtem magam. A 
csata után a győző fel hazavonult Nyirpinkászra.

Félóra múlva bekötözött fejjel elém támoly- 
gott a notórius és vígan szólt hozzám:

— Megtarthatjuk a mulatságot és a fel
olvasást !

— Hogyhogy?  kérdém fájó oldalamat 
szorongatva.

—  Mert van már betegünk! Néhány törés 
is, mely a kórház felépüléséig remélhetőleg nem 
fog meggyógyulni!

. . . s betegségük dacára kivertek a beve
zetés után az egyszerű, romlatlan falusi emberek.

Morál:
Ne olvass fel, óh tárcaíró, soha a nyirbi - 

valydi építendő kórház javára . . .

Sl
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Tagadja, hogy a „Nap'-nál^ kilincselt ! 

Hogy tagad, ebben nincs csodálni való. Örök 
életében egyebet sem tudott. Mikor bizonyításra 
került a sor: ili’ a berek, nádak, erek. Csak 
abhoz kell vastag . , . . izé . . . . arc, hogy 
Molnár Emilt merje rrengyanusitani laza erköl
csökkel. 01  . . . 0 !  ? (Kérem ezt igy tette, ne 
tessék nevelni!)

Ernőcske 1 Bájfiu! Szöcske, csigácska, finom 
gyöniölcske! Ne szálljon magába, mert mélyre 
talál jutni, hanem csak kérdezzen meg bárkit, 
kiről tételezik föl inkább azt, amivel ön vádolja 
ót!? Hogy kiről tudják? . . .  Ezt ne boly
gassuk!

Egyet azonban jegyezzen meg magának 
jó l s r e  feledje el — szokása szerint! Ne búj
jon senki háta m ögé! Ne akarjon mást is ma
gával rántani a sárba, olyat, aki még jóhiszemű! 
Hagyja azt békén s ne akarja magát vele védetni. 
Ne hiresztelje róla azt, hogy becses, kívánatos 
személye védelmére jött ide!

Ha mondani valója van : álljon ki bátran 
a saját neve alatt s ne veresse a saját mellét a 
más öklével! Meg találna fájdulni az az ártatlan 
pici kebel! Azért pedig kór volna ! Hisz még 
oly sokra hivatott! (Ki hiszi ezt ? Corr.)

Ne feledje tehat, hogy ha még egyszer a 
más köpenye alá mer megvonulni s a más tol
lát meri védelméie. t gyben néven nem nevez
hető gyanúsításaira fölhasználni, alávaló, hitvány, 
gyávának fogjuk tartani, akivel végezni máskép 
kell! Mert akkor különben is azt fogja jelen
teni, hogy még a saját nevétől is vacog a foga s 
rezdül gondosan manikűrözött mancsocskája.

Egyébként béke velünk — neve látásáig !
— dur. —

nos csengetéstől eredő súrlódástól. Eifujtam és 
csengettem tovább. És ordítottam a mély bas
szustól fel a sopránig:

— Hálló ! Halló !
Ekkor, úgy este 7 óra tájban megszólalt 

a telefonban egy bájos hang:
— Halló! Központ!
— Édes nagyfád — hebegém a meglepe

téstől félájultan, kérem szépen a 97—8 . . .
— Mással beszél! Hangzott vissza.
— De kérem, hiszen a számot sem mond

tam meg . . .
— Kialty! Hangzott . . .
A központ letette a kagylót . . .
Mint egy kenguru (magyarul górugrány) 

táncoltam a telefon körül mérgemben. Sürgő • 
nyileg hazahívtam három fiamat az egyetemről, 
két vömet és két leányomat.

Azóta csengetünk, harangozunk, kolompo- 
lunk, ordítunk bömbölünk . . .  és még mindég 
csengetünk, ha meg nem haltunk . . .

Nagyságodnak készhive.
Egy szerencsétlen telefonelöfizetö.

U. i. Nagyváraddal akartam beszélni, a 
Schwarzcal, de igazán nem ártana Siket Tra- 
jánnal csevegni a nyíregyházi telefonról . . ,

60 fillér fejenkiötl
A  főkapitány minden be
szolgáltatott csavargóért 60 
fillért fizet az őt előállító 
rendőrnek. Fedezetül a ren
delkezési alap 400  koronája 
szolgál.

rendelkezési alapot kimerítette, kérem ez alapot 
kiegészíteni — legalább — 1000 koronával, 
avagy Ígéretemet . . . vissza szivni.

Rlp.

~  TA  N Ü G Y.
Tanítónők.

Mikor lemegy a nap s az égen 
Sok rózsás felhő felragyog,
Ti juttok az eszembe nékem 
Száműzött, földi angyalok,
Akik rózsásan, ifjú színben 
— Egész csokor ábránd a szívben —
Egy kis hajón mentek tova,
Amelynek neve: Iskola.

Az esti felhőt nézem, nézem,
Mint veszti színét, aranyát;
Alig tűnt fel rózsás színében 
S már pirjavesztve száll odább.
Ez a ti kurta ifjuságtok:
Addig tart, mig hajóra szálltok,
Aztán — csak a remény marad,
Mint mécs tengernyi köd alatt.

Hajóra szálltok és az is lám,
Szegényes, vontató h a jó :
Sok utast visz, túlsókat is tán,
Alig hogy kormányozható.
Kormánykerék a kezetekben,
Minden erőtök eszetekben 
S az útravaló oly kevés 
És olyan sok a szenvedés!

Mikor e terhes útra léptek,
Nem látszik hosszúnak az ú t :
Biztat valami szent Ígéret,
Hogy álmaitok nem hazug,
Hogy eljő majd a várt királyfi,
Kire nem kell sokáig várni 
S —  váróterem lesz az a hely,
Ahol oly súlyos a teher.

És évek telnek, évek múlnak 
És egyre tart a vontatás.
A szép nagy vágyak elcsitúlnak,
— Ennyi az egész változás.
Minden virághulláskor újra 
Kezdődik a robot, a munka 
S minden bimbózás idején 
Kevesebb egygyel —  a remény . . .

Nem jő a várva-várt királyfi,
Még egy kis hercegecske s e !
Prózára kezd lassacskán válni 
Az a sok gyönyörű mese,
Amit az intézet kertjében 
Titkon szőttetek régesrégen,
Ti elfelejtett, elhagyott,
Lehajtott szárnyú angyalok.

Ilonkák, Marcsák és ti főbbik,
Csúf így az élet —  ugy-e bár?
— De nem ! Egyszerre szembeötlik
— Úgy tetszik csak —  egy szalmaszál.
És szóltok: lám, hisz nincsen veszve 
Életcsatánk, van még egy eszme
És szóltok — tán még fanyarúl — :
— „Kisérjen el kolléga úrlu

De a fanyar gyümölcs megérik 
És oly édes lesz, mint a méz. 
Rokonlelkek egymást megértik,
Ajk ajkra lel és kézre kéz.
S átfutva a csalóka múltot 
Boldog mosolylyal elbámultok:
. . . Minek tévelygett a hajó,
Mikor csak ez az út a jó ? !

Toll.

Kisvárdáról. Az áll. elemi iskoia tantestü
lete 76 növendéket részesített e télen lábbeli és 
felsőruha segélyben. A felruházásra fordított 
összeg 440 koronát tett ki. A ref. nőegylet 
ezenkívül karácsony hetében l l  tanulót látott 
el hasonló segélylyel. mig a leányegylet e célra

H O N G - B U Z I A S F U R O OL Ü t í t !  __________

i U Z I Á S I  P H D H I X * S £ l
B A K T E R I U  M- M E N T E  S 

természetes ásványvíz
ü d í t  g y ó g y í t . ü d í t  g y ó g y í t

Vese- és hólyagtajoknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykő- és fényképződésnél, a lég
utak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmai- 

nál kitűnő hatásúnak bizonyult. 
g S T  O R V O S . L A G  A J Á N L V A .  

Főlerakat:

Wassermann Sámuel
füszerkereskedésében

N y i r e g y l r á - z á n .
Telefon szám 121. 16—52— 3

Levél a szerkesztőim
Lapzártakor következő levelet vettük : 

Nagyságos Szerkesztő Ú r!
Olyan érdekes dolog történt velem, hogy 

nem tudom megállni, hogy ne közöljem Nagy
ságoddal. Valamelyik napon, délelőtt fontos 
megbeszélni valóm volt egy úrral, tehát a tele
fonhoz léptem. Szerényen csengettem, majd 
reszkető hangon fuvoláztam:

— Halló! Halló?
Semmi. Ismét csengettem. Kevésbbé sze

rényen és még kevésbbé röviden:
— Halló!
Semmi. Nagyot sóhajtottam és csengettem. 

Beváltam volna egy benzinmotornak, úgy ‘ for
gattam a „kurblit.“ Aztán érces hangon szólék:

— Halló! Halló! Halló! egész a végtelen
ségig. Családom leült ebédelni, én inasomat állí
tottam a telefonhoz, ki egész ebéd alatt csen
getett és ordított:

— Halló! Haló? Háló?
A cirkuszból elhozattam az erőmüvészt ki 

délután 1 ároraig csengetett és böm bölt:
—  Halló ó ó !
Végre ez is kidőlt. Ismét magam ültem 

>da. A telefon szekrény tüzet fogott a folyto

Szegény koldus: Biztos úr, az Égre kérem, 
csak egy pár fillérrel segítsen m eg!

Biztos: Nem tehetem! Álljon be csavar
gónak, egyezzék ki a rendőrrel s a 60 filléren 
osztozkodhatnak.

I  Rendőri (oda megy a posztoló másik 
rendőrhöz) Pajtas, én éhezem. Kisérj be a 
kapitányságra.

II . Rendőr Hát megbolondultál, vagy mi ?
I. Rendőr: Nem én, de vigyél be, hogy 

csavarogtam. Te kapsz 60 fillért, s abból, mert 
én szereztem neked, te adsz tizet kenyérré.

II . Rendőr: Előre! (Mennek.)

Rendőri Be a dutyiba naplopó! Itt csava
rogsz az utcán éjjel?

Csavargó: Biztos úr lelkem, magának ebből 
csak harminc krajcár haszna van. Én adok 1 
koronát, csak hagjjon el. Itt jó  üzletre van 
kilátás.

Rendőri Micsoda, megakarsz vesztegetni? 
Egy fél világért sem! (Ütlegeli) Mars!

Csavargó i De itt a korona, n i! (Kiveszi 
zsebéből)

Rendőr: Az mán más ! Mehetsz!

Apró hirdetés.
Csavargók kerestetnek jó napidij 
mellett. Nem tetsző áru vissza- 
utasittatik. Ajánlatok „Ambici
ózus rendőr* jeligével a fő- 
kapitányságra cimzendők.

(Toprongyos alak áll a rendőrség előtt.)
Kapitány: Csavargásért 3 napi elzárásra 

ítélem.
Az alaki Bocsánat tekintetes főkapitány 

úr, igy nem seftelünk. Nekem a nagyságos 
rendőr úr azt mondta, hogy csak bejövök ide, 
azt mondom, hogy csavarogtam és kiengednek, 
akkor pedig ő ad 10 krajcárt. De már akkor 
inkább megyek tovább is fát vágni. Alájom 
magamat.

(Közgyűlésen.)
. . . Tekintettel arra, hogy utóbbi időben 

a hivatásos csavargók Nyíregyházán nagyon el
szaporodtak, s igy a fejenkénti 60 fillér a

Női kézimunkák.
Karácsonyi ajándéktárgyak: 

Női kézitáskák, szőrme aruk,
nyakkendők, zsebkendők, disz-

kötények, illatszerek és minden 
e szakba vágó cikkek olcsó 
szabott árak mellett kaphatók: • • ■i •

Valódi amerikai sárcipők.

Kohn Ignátz
férfi-divat és rövidáru üzletében.
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100 koronát adományozott. Dr. Wilt György 
kir. tanfelügyelő az adományozóknak a minisz
ter nevében is köszönetét nyilvánította. Bán 
Lajos, az iskola szorgalmas igazgatója mese- 
délutánokat is tartat. A legutóbb tartott mese
délután tiszta 42 koronát jövedelmezett s ezt a 
.napközi otthon*-alaphoz csatolták. —  Weisz- 
hausz Ferencz áll. tanítót nyugdíjazása alkalmá • 
val nagy ünneplésben fogják résesiteni. Weisz- 
hausz olt volt az áll. elemi iskola bölcsőjénél 
s annak fokozatos fejlődését és föl virágzását 
pedagógiai szaktudásával, tapintatos, szeretettel
jes, humánus nevelésmódjával hosszú esztendő
kön át előmozdítani igyekezett. Az ünnepségen 
a kir. tanfelügyelőség is képviselteti magát; de 
részt vesz azon az iskolák felekezeti és világi 
hatósága, a volt tanítványok é? a távozó tanító 
személyes barátai.

Az ujfehértói iparostanonciskola szervezését 
a község képviselőtestülete már elhatározta s 
annak felállítása még csak azért késik, mert a 
költségek fedezésére 2%>-os pótadót kellett ki
vetni és a községnek ebbeli határozata jóvá
hagyás végett a minisztériumba felterjesztetett, 
de onnan még nem érkezett le.

Rendkívüli államsegélyek. A vall. és kőzokt. 
miniszter Kiss Bálint elaggott tanító részére 
200 K nyugdijpótló államsegélyt engedélyezett 
az 1911-ik esztendőre, Mátyás Mihályné tanitó- 
özvegynek pedig 30 koronát.

Reklámtérkép kitiltása az iskolákból. A vall. 
és közokt. miniszter az Elkán és Gerő buuapesti 
szűcsáru és sapkagyár cég által kiadott térképet 
(.Átnézeti térkép a szűcsipar részére jelentősebb 
fényüzési szőrme állatok származási helyéről14) 
a hazai összes iskolákból kitiltotta azért, mivel 
e térkép rendkívül gyarló, hibákkal telt, az 
oktatás céljaira nem alkalmas, mert a tanítás 
eredményét hamis fogalmak nyújtásával vesze- 
lyeztetheti.

Állami tisztviselők és családtagjaik a nyári 
fürdőidény alatt fürdőzési kedvezményekben 
részesülnek — a karlsladi és franzensbadi für
dőhelyeken. A vall. és közokt. mk. miniszter a 
tanfelügyelőség utján a tanügy '.erén működő 
tisztviselők figyelmét is felhívja ezen körülmé
nyekre. A kedvezmények ismertetése megjelent 
a Hivatalos Közlöny ezévi 2 ik számában s a 
kir. tanfelügyelőségen megtekinthető.

Népkönyvtár. A föidmivelésügyi miniszter 
arról értesítette aiispáni hivatalunkat, hogy 
Tiszatardos község részére egy 100 kötetből álló 
népkönyvtárt küldetett a Franklin-társulat által 
díjtalanul.

A „Magyar Figyelő“ c. folyóirat felelős 
szerkesztője, Herczeg Ferencz felkérte megyénk 
kir. tanfelügyelőjét, hogy ezen folyóiratot ajánlja 
a tanítók figyelmébe a tanítói könyvtárak szá
mára való megrendelés céljából. A figyelmeztetés 
ez úton történik. A .Magyar Figyelő* társadalmi, 
tudományos és szépirodalmi folyóirat Budapesten 
rendelhető meg, számonként 1 koronáért.

Ébredő korszellem.
Vasárnap délután oly mozzanat játszódott 

le a Kiskorona éttermében, mely biztató jövőt 
jósol iparosainknak. Az első eset, hogy saját 
érdekükben, csak önmagukra támaszkodva 
megmertek szólalni. Ez kettőt jelent. Először, 
hogy már a végsők előtt állanak, másodszor, 
hogy végre megismerik a maguk erejét, melynek 
eddig is csak egy titka volt: az összetartás. 
Eddig hiányzott, de most már hál’ Istennek 
látjuk, hogy csak ez az az erő, mely rajtuk segít. 
Az elnöki tisztet Geskó Sámuel töltötte be. 
Bállá Antal jegyzőként szerepelt, mig előadók 
Simonecz János és Lakatos Lajos voltak. Elő
adták minden panaszukat, mely a legmesszebb 
menő kifakadást is jogosulttá tette volna az 
, Ipartestületi Hitelszövetkezet -tel szemben.

Hallottunk őszinte szót az iparosok sérel
meiről, amit eddig legfeljebb titokban mondtak 
meg egymás között. Múlt számunkban kivona
tosan közölt, de a lényeget kimerített bajokat 
részletesen tárgyalás alá vették s a — több 
mint 50 jelenlevő — magáévá is tette.

Ki látszott az egy akarat, — közös baj. 
Erdős Bertalan dr. felszólalása után jogi szem
pontból is világossá tette a helyzetet s róla,

mint aki igazán barátja a ,kis embereknek* 
közös volt vélemény, hogy a gyűlés által bele 
helyezett bizalomra igazán érdemes.

Mindaddig, mig csak el nem dűl a kocka, 
a gyűlésről egy külön bizottságot küldtek ki, 
mely felszínen tartsa a kérdést és amint szük
ségét látja: újólag összehívja a gyűlést.

Sokat jelent ez, hogy iparosaink megta
lálták a helyes utat s hogy ezentúl (ledőntvek 
a válaszfalak) együtt keresik boldogulásukat, 
mely ellen pedig oly sokan tőrnek — pilla
natnyi haszon reményében, vagy már azzal a 
. . . zsebben. Csak egyet ismételhetünk: 
. Rajta iparosoki Az igazságnak győznie k e ll t

H. K.

Tanítók lapunkat, nagyfokú támo

gatásukra való tekintettel f é lá r o n  
kapják. ___________

Naptár.
1911. j a n u á r .

21. Izr. nőegylet estélye (Kereskedők és 
Gazdák-köre.)

23., 24., 25. Zilahy Gyula vendégszereplése 
(Színház.)

21. Kereskedő Egylet művészestélye (Kis- 
várda.)

21. Vörös kereszt táncestély (Nyírbátor.)
F e b r u á r .

4. Tűzoltó estély (Korona.)
11. Nyomdász-bál (Korona.)
— A Leányegyesület sziláidéi gyermek 

telepe. Szerető gyöngéd leány szivek tudnak 
csak — ilyen szépet, magasztosát kitalálni, 
gondos kezek tudják csak — kivitelre vinni a 
eszmét! S ismét csak a Leányegylet áldásos 
munkájáról, soha el nem fáradó munkásságáról 
kell beszámolnunk.

Régen gondolkoznak ők rajta, hogy ha 
télen 100 kis rongyos éhezőt felruházni, etetni 
lehet, — hogy lehetne legalább egy pár gyönge 
beteges gyermeket visszaadni ez életnek nyáron 
át? Most aztán nemcsak a terv, de már a ki
vitel is készen van. A Leányegyesület szünidei 
gyermek telepét felállítja a Sóstón a volt szóda
gyár helyiségében s már júliusban megkezdi azt 
az előreláthatólag csodát művelő munkát, a 
melyre minden erejével, energiájával készül — 
mert hisz oly nehéz, oly szivet csavaró látvány 
a beteg —  vagy legalább is beteges gyermek!

Ez a „szünidei gyermektelep* megkülön
böztető minden más, pláne nagyszabású orszá
gos mozgalomtól — ettől, meg a leányegylet 
szerénysége különbözteti meg már a neve által 
is, amelyből az is kitűnik, hogy csak a szün
időben két hónapig tart. Ezen idő alatt pedig 
36 gyermek fogja élvezni a termeszei legnagyobb 
szépségét az erdőt — s szívja magába az élet
erőt a szomorú téli napokra s a későbbi nehéz 
munka harcra. Részünkről sok szerencsét kívá
nunk ehhez a nagy és szép munkához, amely 
mindnyájunk elismerését már is kivívtál

— A „Városi Dalárda** február 26-án 
tartja szokásos vigestélyét változatos műsorral, 
A vezetőség lázasan készülődik, hogy az estély 
a Dalárda régi hírnevéhez méltó legyen. A kar
mester a kitűzött darabokat szorgalmasan ta
nítja, mig az elnökség a mulattató számokról 
gondoskodik.

— Vajda Ilonka — szerződött. A jövő 
héttől kezdve Vajda Ilonka, kire mi nyíregyháziak 
méltán büszkék lehetünk: a debreceni színház 
állandó tagja lesz. Véglegesen szerződött Zilahi
val, s eltávozik körünkből. Ezentúl már csak, 
ha egy-egy vendégszereplés hozza vissza hozzánk, 
Nyíregyházára, honnan kiindult diadal útjára, 
mely mind feljebb s feljebb vezeti őt a dicső
ség felé.

— Szegények segítése. Ma járt le a vá
rosnál azok pályázatának határideje, kik néhai 
M..skó Pál dr. 1000 forintot kitevő alapítványá
nak kamataira, mint szegény sorsú nyíregyházi 
lakosok igényt tartanak. Döntés 25-én lesz.

— Gyermek hansverseny. A Füredi 
Testvérek vezetése alatt álló nyíregyházi zenede 
f. évi január hó 22-én vasárnap délután Is 3 
órakor a Korona-szálló dísztermében növendékei 
haladásának bemutatása végett növendék-hang
versenyt rendez. Műsor: 1. Spindler: Sálon 
Valser, zongorán előadja: Schvarcz Irma. 2. 
Dancla: L. Eglatine, hegedűn előadja: Kovách 
Dénes. 3. Jensen: Lándliches Fest, zongorán 
előadja: Márton László. Zoltai: Magyar ábránd, 
hegedűn előadja: Budaházy László. 5. Godard : 
Au Rouet, zongorán előadja: Halász Erzsébet.
6. a) Purcell: Air, b) Gábriel Máriáé: Cinquantanie 
gordonkán e . : Ferenczi Béla. 7. Dancla:^ Air 
Varié, hegedűn előadja: Lévay Miklós. 8. a) 
Beethoven: Cis moll Sonata I. tétel, b) Grieg: 
Albumblatt zongorán e . : Führer Margit. 9. Beriot:
7. Versenymű, hegedűn előadja: Handel Lajos. 
10. Wagner-Dorn: Tannháuser, zongorán előadja: 
Mikecz Ödön. Belépti-dij nincs- Kezdete d. u. 
1/s 3 órakor.

— 100 korona fenyeget! A városi tanács 
nem tartja kielégítőnek a népszámlálás ered
ményét, mert sokan nem szerepelnek a , lista*- 
bán. Felhívja tehát mindazokat, kiket a szám
lálás alkalmával nem vettek föl, hogy a köz- 
igazgatási tanácsosnál mielőbb jelentkezzenek, 
mert különben 100 koronával büntetik meg.

— Jótékonycéln kabaré. A József főher
ceg védnökségé alatt álló Sanatórium egyesület 
nyíregyházi bizottsága, a felállítandó tüdőbeteg
gondozó intézet javára február 1-én este 8 órai 
kezdettel, a Korona-szálloda nagytermében tánc- 
mulatsággal egybekötött cabaret-estélyt rendez. 
Az előadás műsorát meglepetésül tartják fenn. 
Belépti dij szem dyenként 2 korona, nagy páholy 
ára 12 korona, kis páholy ára 8 korona.

— Nem kell bélyeg! A pénzügyminiszter 
úgy határozott, hogy a vadásztársulatok szerző
dés jellegével nem biró, csupán a társulat célját, 
működését és kezelési eljárását meghatározó 
alapszabályai az okirati bélyegilleték alól felvan
nak mentve, azonban minden egyéb beadványait, 
mint: kérvény, jegyzőkönyv, Iőjegyzék stb-t 
szabályszerű okmánybélveggel kell ellátni.

— Kaszinó est. A múlt szombaton régi 
hagyományaihoz híven zajlott le a kaszinó házi
estélye. Hamisítatlan jó kedvvel a kora reggeli 
órákig tartott a mulatság, tánc, melyet Pileh 
Bélának a Nyvkv. igazgatójának szellemes elő
adása előzött meg. Városunk szine-jiva vett 
részt az estélyen, s rzzal a meggyőződéssel 
távozott, hogy kár lett volna ezt a kellemes 
szórakozás, elszalasztani.

— Pályázat. Polgár község újonnan rend
szeresített adóügyi segédjegyzöi állására a pályá
zat lejárásának hataűdeje e hó 31. A pályázati 
kérvényt a dadai alsójárás főszoigabirájához 
kell benyújtani. A választás február 3-án lesz a 
polgári községháznál.

—  Betörés. Alig pár h-te nyitotta meg 
fűszer üzletét Krausz Sándor a Gazda Otthon
ban, s még alig, hogy valamennyire megerősöd
hetett volna : lelketlen tolvajok feltörték boltját 
s a pénztárból mintegy 100 koronát elemeitek.

—  Tűzoltók vigestélye. A Nyíregyházi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1911. évi február 
hó 4-én este 8 órai kezdettel a Korona szálló 
összes termeiben saját alapja gyarapítása cél
jából nagyszabású vig estélyt rendez. Belépő 
dij 2 korona. A Tűzoltó Egyesület tagjainak es 
hozzátartozóinak 1 korona. Felülfizetéseket kö
szönettel fogadnak. Az estélyt kitűnő, humoros 
előadások vezetik be, melynek műsorát azonban, 
hogy a meglepetés annál nagyobb legyen, a 
rendezőség csak az estélyen fogja közölni a 
közönséggel. Úgy hírlik, hogy városunk társa
dalmának minden része nagyban készül az est 
fényének emelésére, hogy legalább ilyenképen 
rója le némileg azt a nagy hálát, mellyel derék 
tűzoltóinknak tartozik.

—  Rendelet a piaci húsám lásról. A 
földművelésügyi miniszter uj körrendeletét adott 
ki. a piaci husárulásról; e szerint a húst csak 
vízhatlan ponyvával takart sátrakban lehet 
árulni, a hús tiszta terüővel takarandó le, a 
vágótőke mindennap legyalulandó, a hulladék 
pedig megsemmisítendő.

— Egy jókarban levő cimbalom olcsón 
eladó.
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— Nyomdászok mulatsága. Február U-én 
lesz a „nagy nap,* mikor derék nyomdászaink 
ismét fölfüggesztik egy estére a munkát, hogy 
felelevenedjen egy kissé lelkűk a nehéz fárasztó 
dolgozás után. Nagyszerű bohóságokat készíte
ned elő, hogy közönségüket annál jobban szó
rakoztassák. Pedig erre nem is lenne szükség, 
vannak ők olyan legények, kik ha táncba fog
nak elfeledtessék a bájos hölgyekkel, hogy 
rajtuk kívül még más valaki is van. De hát 
kérem ők figyelmesek, s gondoskodnak a ma
mák, sőt apákról is. A vigestély iránt nagy az 
érdeklődés úgy annyira, hogy már keresik is a 
jegyeket, holott azok még bizony pihennek — 
a "szedő szekrényekben . . . alosztva. A szálló
ige azonban már kész: .találkozunk a Koroná
ban február 11-en

— Jegyző választás. Máriapócs község 
jegyzőjévé egyhangúlag Kiss Lajos eddigi he
lyettes jegyzőt választották meg.

— Uj választókerület. A belügyminiszter 
Tiszabüd székhelylyel uj törvényhatósági bizott
sági tag választókerületet engedélyezett, az illető 
község kérelmére.

— A nagy francia forradalom és Napó
leon E címen egy nagyszabású és hézagpótló 
munka jelent meg 5 díszes, album alakú kötet
ben, fenyes festményekkel. Szerkesztője': Bo- 
rovszky Samu dr., több hasonló monográfiának 
tudós szerkesztője; irói pedig oly nevek, mint: 
Pékár Gyula, Junius (Zilahi Kiss Béla) Seress 
László, Adorján Andor, Kéry Pál: kiadja az 
.Országos Monográfia Társaság.* Ara 95 korona, 
ami tekintve a mü nagy becsét, előnyös a mű
velt közönség részére

— Gondnokság. Szentmiklósi András buji 
és Szalánczy Eleonóra kemecsei lakosokat gond
nokság alá helyezték.

— Egy +  egy “  sok ! Rövid a szó ! 
fordítson már gondot a nemes tanács azon 
utcákra is, ahol csak 1 ember mehet végig 
(esetleg!) sár nélkül. Mert ha egy szembe jön, 
a másiknak biztosan a sárba kell kitérnie Kell 
példa ? Itt van a Szabolcs-utca ! Tesssék csak 
ott végig menni! (Ha lehet! Szedő) Mikor sár 
van akkor csak egy ember mehet még a kita
posott utón is, mert 1 -+- 1 =» sok, T. i. ha valaki 
szembe jön akar egyik térki, akár a másik : az 
egyik sárba lép.

— Uj közigazgatási lap. Uj esztendő 
napján „Község* címmel Budapesten egy uj 
közigazgatási lap jelent meg. Az uj lap méltán 
keltett nagy feltűnés*, az egész országban, mert 
a „Község* tartalmas és kitünően szerkesztett 
közigazgatási lap. Lánya, hangja uj, teljesen 
modern. Ennek a kiválóan jó lapnak főszerkesz
tője Gallovich Jenő a „Délmagyarországi Köz
művelődési Egyesület* ügyvezető igazgatója, 
felelős szerkesztője Szalay Oszkár ismert köz- 
igazgatási iró. A lap havonta kétszer: 1-én és 
15-én jelenik meg s a Magyarországi Községek 
Országos Szövetségének hivatalos orgánuma. 
Célja is ugyanaz, hogy a községek gazdasági és 
kulturális tényezőit szaporítsa s utakat és m ó
doka! jelöljön mi g a község anyagi erőforrásá
nak hasznosabb gyümölcsöztetésére. Előfizetési 
dija 1 évre 8 K., félévre 4 K. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, IV., Régi posta u 4. szám.

A .Község* második szárna is rendkívül 
érdekes tartalommal jelent meg. Egész sereg 
kiváló közigazgatási tekintély cikkeit közli Fel- 
emlitésre méltó érdekes cikket írtak a lapban: 
Dr. Ambrozovics Lajos ny. főispán, Dr. Kmetty 
Károly egyetemi tanár, Dr. Melha Armand ható
sági orvos, Dr. Gőncy Elemér a .Magyarországi 
Községek Országos Szövetségének titkára. A 
Községet ajánljuk mindenkinek a támogatásába, 
a ki községi ügyekkel foglalkozik és a közigaz
gatás iránt érdeklődik,

— Leopold Gyula az .Általános Tudósitó* 
szerkesztője és hirdető vállalat tulajdonosa 
Budapesten 15 év óta fejt ki agilis tevékenysé
get, hogy a sajtó és hirdetők érdekét össze
egyeztesse. Bátran állítható, hogy Leopold vál
lalata nagyban hozzájárult, hogy a reklám

hazánkban is hatásosan fejlődjék, hogy a keres
let és kínálat legkényelmesebb és legolcsóbb 
közvetítője minél jobban befolyásolja a ver
senyt. Tudják ma már az üzletek, vállalatok, 
hogy az állandó, ügyes és észszerű reklámozás 
emeli hírnevüket, növeli forgalmukat, gyarapítja 
vagyonukat. Nem oly könnyű azonban a sikeres 
reklámozás ; nagy gyakorlat, tudás, intelligencia 
szükséges ehhez. Tudomásunk szerint Leopold 
Gyula nagy aparátussal dolgozó irodája kitünően 
felel meg hivatásának és nagy bizalomnak ör
vend, miért is nemcsak a legnagyobb magyar- 
országi, hanem a legelőkelőbb külföldi cégek is 
állandó üzletfelei, mert kiváló szakértelemmel, 
felülmúlhatatlan pontossággal, odaadó lelkiis
meretességgel és szolid árak mellett eszközöl 
hirdetéseket, reklámokat úgy az összes budapesti 
és vidéki, mint a külföldi lapokban és naptá
rakban.

—  Garibaldi, az olasz szabadságiul* életé
ből merített episodok, művészi reprodukcióban, 
képezik az Apolló-szinház eheti előadásainak 
nagy szenzációját. A teljesen élethűen összeállí
tott csatajeleneteit a legnagyobb olasz színmű
vészek játszák le, eredeti természetes színtere
ken. Toljsztoj Leó. a nagy orosz iró temetése 
szintén elsőrendű újdonság. Bemutatásra kerül 
még A csokoládégyártás, Továbá A  pénzvágy. 
életkép. Végül három pompás humoros ujdon 
ság: Illatos szerelemé. Az emberi tudás határai! és 
Egy javithatatlanl Szóval a látogatók egy mulat
ságos és tanulságos esiére számíthatnak.

A  nagybácsi.
Ha valaki elolvassa a címet — és igy va

gyok vele én is — önkénytelenül is egy jósá
gos arcú öreg urat lát, kit bácsinak szólít, ki 
bérmaapja és aranyóráját tőTe kapta. A nagy
bácsi-gárdát egyben jellemzők, kivétel alig van.

; A törvények értelmében a nagybácsi első kelléke,
1 hogy gazdag legyen.

Másodszor, hogy unokaöcscsére hagyja va
gyonát és ebből következik, hogy harmadszor 
nőtlen legyen, illetőleg agglegény.

Ha van felesége: bűn, de megbocsájtható, 
ha gyermek nincsen, a nagybácsi öreg, az asz- 
szony pedig nem is szép és nem is fiatal. így 

I a nagybácsi teljesen jellemezve van.
Én, kit mindég üldözött a sors, a nagybá

csi dolgában is csehül áilok, (jólehet ő tirpák.)
Dartvin tanai iránt mindég nagyon érdek- 

i lődtem, de lelkem mélyében csak mosolyogtam 
felettük, bizonyítékot nem találván. Darwin e 
gunymosoly behatása alatt valószinüleg már 
hasra fordult koporsójában, de nyugodtan visz- 
szaforduihat, tekintettel arra, hogy tanai előt
tem határozottan bebizonyosodtak nagybátyám 

i személyében.
Danvin szerint: az ember a majomtól szár- 

í mazik. Eiismetem, de csak azon feltétellel, hogy 
■ a majom a tapirtól származik. Ha Darwin úr ezt 
j elismeri és megengedi, hogy belefüzzem theó- 
í riájába, úgy a theória valósággá válik, mert 
! megvan az őslény, ki a tapir és a majom közölt 

ingadozik, (többnyire a bortól.)
Nagybátyám azonban az én — immár be

bizonyított — elméletemet nem hajlandó elfo
gadni. hanem bizony határozottan ellene dolgo
zik. Művelődik. Olvas. Más célra szánt és jobb 
sorsra érdemes ujságbapirdarabokat tanulmá
nyoz át s azután meghatottan teszi zsebre a 
gonosz sorstól megmentett lapokat.

De van egy jó tulajdonsága: a jó szive. 
Mindég jó tanácsokkal lát el anyagi ügyeim 
rendezésében. E a  igazán szívesen veszem tőle, 
hiszen ő az ügyeit oly példás bölcsességgel 
vezeti, hogy bőven jut ideje arra, hogy mások
nak ez irányban tanácsokat adjon.

Hibái közé számíthatom, hogy nem csak 
kihágást és bűnt követett el, midőn megháza-

sodott hanem szép asszony felessége van és 
gyermeke is !

Jelenleg az újságírás terén nagy céljai van
nak. Annyit már megtanult, hogy a vezércikket 
apróhirdetésnek, a verseket vezércikknek, a tárcá
kat komoly, támadó hirdetésnek, a szerkesztői 
üzenetet versnek nevezi.

A nyilttérre múltkor megjegyezte, hogy 
palánkat kellene bekeríteni. (Csekély forgalom- 
zavar, mely idővel — remélhetőleg — még 
jobban összekeveredik.)

Mindebből nyilvánvaló, hogy egy bizonyos- 
cél elérésére tanul. A napokban elárulta a célt.

Kritikus akar lenni. A  humoreszkek kriti
kusai A humoreszkek alatt tragédiát gondol, 
mert midőn ajánlottam neki a modern humo
risták müveit, igy szólt:

— Az isten olvas ilyen marhaságokat! Uász 
(hát hiszen) a béresemmel is iratok ilyet!

— Hát magának nem tetszenek a mo
dern irók ? I

— Legszebb hirdetés, fiam, — szólt fontos
kodva — az a vezércikk, akit a vásárba árul
nak ! Gyönyörű nóták és regények!

Azután megfogadta, hogy neve aláírásán
kívül az a b c  többi betűit is megtanulja . . .

*
Szives olvasó ! Ez az én nagybátyám ! Kár, 

hogy nem Amerikában lakik ! Legalább megte
hetném távoli rokonomnak . . .

Veress József.

Hyilttér.
A „ Felvidéki Újságot*, mely Kassán jelenik 

meg beküldóttek szerkesztflségünkek, meg szines- 
ceruzázva az alanti részeket.

A január 15.-i számban ez áll: „Eltűnt 
hirlapiró.A„Felsőmagyarország* belmunkatársa, 
kit Horkay Elemér néven ismertek Kassán s 
kinek viselt dolgait lehetetlen megbotránkozás 
nelnül emlegetni, Kassáról megszökött s törvé
nyes feleségét és két gyermekét a legnagyobb 
nyomorban hagyta. A szerencsétlen családra 
felhívjuk a jó lelkek figyelmét, segítsenek rajtuk 
tehetségük szerint.*

A január 7-iki számban ez: „Nemeslelkű 
adomány. Horkay Elemérné és két gyermeke 
részére, kiket térje, illetve atyjuk Horkay Elemér 
„újságíró /* a legnagyobb nyomorba döntve 
lelketlenül elhagyott, lapunk gyűjtést indított ; 
u jólelkü emberek támogatását kértük s hogy 
az anya részére valami állást (elárusitónői, vagy 
napidijasi) szerezni segítsenek. Lapunkhoz ma a 
Kassai Jelzálogbank 30 K, továbbá Beziák 
Ferencz pápai kamarás 5 K, Gerlóczy Béla vezér- 
igazgató 3 K, teleki Zakariás Sándor 1 K és 
K. J. 5 K juttattak, mely összeget a szerencsét
len családnak kézbesítettük. További adomá
nyokat elfogad és e helyütt nyugtáz a szerkesz
tőség.*

A január 18-iban ez: „A Szabolcsránne- 
gye felelős szerkesztője. A Nyíregyházán meg
jelenő „Szabolcsvármegye* című napilapot néze
getve érdekes felfedezést tettünk. A lap felelős 
szerkesztője: Horkay Elemér: ugyanaz a Horkay 
Elemér, aki pár évi virágzás után Kassáról 
meglépett s feleségét és gyermekeit a legnagyobb 
nyomorban hagyta. Remélhetőleg nemsokára 
Nyíregyházának is hátat fordít s utána az özön
víz! Laptársunknak a szerencsés „felHős* vá
lasztáshoz gratulálunk.*

Végül a január 21-iben ez: „Két korona 
érkezett Horkay né és gyermekei részéré Nyí
regyházáról. A feladó Horkay Elemér, a férj, 
az apa, aki szellemesen jegyzi meg az utalványon, 
hogy „a szegény Horkayné és gyermekei segé
lyezésére* küldi a fenti szerény összeget. Ennyi 
lelketlenség, annyi cinizmus igazán csak ettől 
az embertől telhetik ki, akinek viselt dolgaira 
gondolva röstelkedve, pirulva kell konstatálnunk, 
hogy még mindig mint „ujságiró* sőt „felelős 
szerkesztő* szerepel. Ez az ember képviseli a 
közvéleményt, az itél a sajtó nevében elevenek

Ékszereit, órák, arany- és ezüstnemüek
mr Sándor Rezső

alkalmi ajándéktár
gyak legolcsóbban

első ra n g ú  é k s z e r é s z n é l  kaphatók 
NYÍREGYHÁZA, Városház-utca 3. szám.
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és holtak fölött, ez az erkölcsök őre ! Gratulálunk 
a Szabolcsvármegyének; Bevásáit a felelőssel !* 

Nem főzünk semmi megjegyzést e közle* 
ményekhez, csak leadtuk biven az eredetihez.

Felelősszerkesztő és laptulajdonos
Hlatky Schlichter Gyula.

Mísden jó gazdasszony próbálja meg a
H O O T A H H - f ó l e  

pörkölt kávét!
GYŐZÖTT A SELYPI PORTLMft, 
KEVERT, VULKÁNROMÁNCZEMENU

fŐ-ELÁRUSITÓ KIÁR ANDORcid DEBREC7EN.
H AC Z UTCZA 77. TELEFON: ¥ l5  sa.

Béni gyártelep és mezőgazdasági r. L 
Nyírbátor.

Ajánlja legjobb minőségű gyártmányait: 
Mosó szappan, Bóni szmszappan, 

Szegedi háziszappan, Debreczeni 
szappan. Kis üstön főzött 5 éves 
legjobb minőségű borpárlat. Kétszer 
iinomitott repceolaj étkezési célokra, 
égetésre és kenésre. Napraíorgó olaj, 
Napraíorgó táblaolaj, Repcepogácsa 
darabokban ésmegörölve, Napraforgó- 
pogácsa darabokban és megörölve. 
Finomított szesz, Rum szesz. Dena
turált szesz, Anizsos szesz, Unom 
búza és rozsliszt. 10—52—4
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Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

l é t i C —  cukorkánál.
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mi
vel sok haszontalan utánzata van. 
......■■■ " Á r a  6 0  f i l l é r .  ...... ... ~

Csak Réthy-félét fogadjunk el. —
5 7 2 -1 0 —8.

A morgói temetőben

mintegy 100 darab szép 
haszonra való a . l £ á _ c f a .  
fog január hó 15-én délután 

ó  2 órakor árverés utján el-
CM , .

adatni.

Az. ág. ev. egyház gondnoksága.

és magas jutalék 
Q  mellett alkalma- 
|| zunk vidéki ügy

nököket, sorsjegyek, 
részletfizetésre való eladásához. Havonként 
elérhető jövedelem 3 0 0 — 6 0 0  K ,  
H e  e l i t  B a n k h á z  Részvénytár
saság, Budapest Ferenciek-tere 6. szám.

Hirdetmény.
A nyíregyházi takarékpénztár-egyesület

a Rákóczi-utca 1. sz. és Vay Ádám-utca 
2. sz. lebontás alá kerülő házalnak

összes épületanyagát eladja.
A vételre vonatkozó Írásbeli zárt 

ajánlatok folyó január hó 25-ig adandók 
be az egyesület igazgatóságához, hová az 
ajánlat beadásával egyidejűleg 3000. (Há
romezer) korona biztosíték teendő le kész
pénzben, vagy elfogadható értékpa
pírokban.

A beérkezett ajánlatok közül az 
igazgatóság szabadon választ. Az elkésve 
vagy biztosíték mellékelése nélkül beadott 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az eladás részletes feltételei az egye
sület helyiségében az üzleti órák alatt 
megtudhatók.

Nyíregyháza 1911. január 18.

A
nyiregyhízi takarékpéaztár*egyásület

6 2 -1 - 1
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| Szabadalmazott
amerikaiházisafe deposit
falba épített páncél szélirány. Bámulatos 

olcsó.

------------------------------------------
Tűzbiztos.

Betörés mentes.
Átigazítható kulcs nélküli amerikai zár. Minden 
modern lakás nélkülözhetetlen berendezési 

tárgya.

Kizárólagos képviselők Szabolcsvármegyében:

Szuchy József és János
építőmesterek Nyíregyháza, Uj-utca 18. sz. 
Elvállalják a safék szállítását és beépítését.

Uj építkezéseknél a falazással egy 
időben beépíthető. Régi házakban a szak
szerű és tűzbiztos beépítés olcsó árakban 
eszközöltetik. 5 30. 20-12

5?
8s
C:

&

c?3
o-
Is
a«was3eí*.
«.
•s
S

Felhívás
len- és kenderterm elésre!

A Bodrogközi Lenkikészitő Szövetkezet Perbenyik, a gazdálkodó 
közönség figyelmét felhívja a len- és kendertermelésre.

A  bodrogközi gazda közönség immár 5 év óta termel len és 
kendert a perbenyiki lenkikészitő gyár részére és a gazdák oly kiváló 
eredményt értek el a termeléssel, a mely sokkal gazdaságosabbnak vált 
be, bármely más termelési ágnál. A lenkikészitő szövetkezet a termelőknek 
holdanként 40 korona előleget ad, május havában, ezenfelül a len- és 
kender vetésű ez magot is ád, a melynek ára utólagosan a kóró beváltása 
alkalmával lesz levonásba hozva.

A kóró beváltási ára a felekkel való megállapodás tárgyát 
képezi.

Úgy a len- és kendertermelésre mint a kóró átvételére vonatkozó 
felvilágosítást szívesen nyújt a gyár f vezet őségé.

Bodrogközi Lenkikészitő Szövetkezet Perbenyik

Meghívó
a „Népbank Részvény Társaság“ 1911. évi január hó 
29-én délután 3 órakor Nyíregyházán a városháza 

nagytermében tartandó

a t a k i t é  k f t s g f ü l é s r e .
TÁRGYSOROZAT:

1. Közgyűlési elnök választása.
5. Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő kirendelése.
3. Az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosí

tásáról meggyőződés szerzése.
4. Alapszabályok megállapítása.
5. A társaság megalakulása iránti határozathozatal.

. if>azgatóságnak 3 évre az alapítók által az alapítási tervezetbeír
biztosított joguknál fogva leendő kinevezése.

7. Felügyelő bizottság választása.
8. Az alapítóknak a felelősség alól való felmentése.
9. Esetleges indilványok.
Kelt Nyíregyházán, 1911. január 14. AZ ALAPÍTÓK.
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Kocsi-bakra való vado- 
nat uj, erős fényű, uj 
rendszerű,rudas acetilén 
kocsi lámpa eladó. Cint 

a kiadóban.

A nyíregyházi kiállításon 100 korona 
dijjal kitüntetett sárga orpington tenyé
szetünkön kb. 20 drb. tiszta vérü és 
külső jellegű

eladó. Darabja 6 koronától 8-ig.
Nyíregyháza Közép-ntca 29. vagy 

| Sírna pusztai-tanyán Henzsely 
Andrásnénál.

Dr, Just Wolfram-lámpa
a leggazdaságosabb és legtökéletesebb fémfonalas izzólámpa.

70% á r a m m  e g t a k a r i t á s
a közönséges szénfonalu izzólámpákkal szemben.

Szép, kellemes, fehér fény, átlagos égés 
tartam kb. 1000 óra fény —  csökkenés nélkül. 
— Csakis a Dr. Just Wolfram feliratot viselő 
lámpák valódiak.

Függő és álló lámpák 
3 0 « a l  olcsóbbak

mint bárhol.

70% á r a m m e g t a k a r i t á s .
Kapható: W a s s e rm a n n  S á m u e l üveg- és porcellán üzletében.
T e le f o n :  121 sz. Nyíregyházán, Zöldség-tér 2 sz. Telefon: 121 sz
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Kyiregyháza legnagyobb bútoráruháza
A la p ítv a  1 9 0 3 . P a z o n y i-ú tc a  ÍO  s z á m .

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

rolható különféle bútorokat utolérhetetlen olcsó árban árusítom.
'T i s z t e l e t t e l : |

Glück Jenő. I
Képeket, tükröket, hajlított fa- és vasbiitorokat gyári árban árusítok.

I

!í: i
\í 2 — 52— 1

Mayfarth-féle J g r ic o la "
vetőgépek (Minta 1911.)

mindenféle
magvaknak.
Egyforma

Erőteljes 
szolid szer
kezet. Leg
egyszerűbb 

beállítás és

Alapittatott 1872. Évek óta legjobban bevált. 1500 munkás.

MIYFÚRTH PH.ás T S I.
gépgyárak, vasöntödék és gőzhámorok

BECS, IL/i TABORSTRASSE 71. 
Kimerítő képes árjegyzékek ingyen. Képviselők 

és viszontelárusitók kerestetnek.

• A X X X X X X X X X X K X X X *
X  r i . j i __g iiif_____ i»i. KEladó szőllovesszök.
X Gyökeres Európai homok talajra alkalmas 
X  vessző a következő fajokból eladó: Erdei, 

Ezerjó, Mézesfehér, Olaszrizlin^, Sárfehés, 
2  Szeréinizöld, Chasseles, Kadarka, Nagy
j a  bur.-on li, Kövidaoka, Oportó, S 'lauka- 
k #  menka, Furmint és még mintegy száz cse- 

megefajból ezrenként 1 2 —15 forint.
3%  A vesszők erősek és dusgyökerüek, igy 

pótlásra is teljesen megfelelnek.
'"J  Kimerítő árjegyzék minden fajú vesszők és 
0 % oltványokról ingyen és bérmentve.

X
nx
X
X

Cziin:
Szüo3 Sándor Fia

szőlőtelepe
Bihardiószeg.

X
XX
X
X
X
X
X

X
X

X
X

mxttxxxxxxx'AxnxxxB
Ib j gyom orfájós, bélbeteg, étvágytalan,
HŐI nvodáshoz bajlandós, használja a számos

lesová-
nyodásboz bajlandós, használja a számos év óta 

jónak bizonyult gyom orsót, Schumann gyógyszerész
től Stóckerauban.

Ib j szabályozni és épségben tartani akarja jó
H M  emésztését használja a Schaumaun-féle gyomor- 
sót, tapasztalni fogja, hogy más szerek ellenében, 

mily jól érzi magát.
PunmnrQfí eltáv0litia azonnal a fölösleges gyom or- 
UJUIIIUIüU ji.yat és előm ozdítja az emésztést. Egy 

doboz ára 1 korona 50 fillér.

Gyoroorsó-pasztillák kí £ T  J 8 “ ;
gyomorsó. Ara tarsolyonkint 3 phiolával á 10 gyomorsó- 
pasztillával Kor. 1.50. Postai szétküldés legkevesebb 
2 doboz megrendelésnél —  utánvétel —  Schanmann 

gyógyszerész Stockerau-ban.
Kapható minden gyógyszertárban.

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

B r ű n n -K ö n ig s fe ld i G ép g y ár M o to ro sa tá ly a
a  M o n a r c h i a  l e g e l ő k e l ő b b  g y á r a !  E g y e d á r u s i t d s  A B E L E S  E M I L  B u d a p e s t ,  V . ,  V á e z i-ú t  14

Benzin
Nyersolaj
Szivógáz
Locomobil MotorJÉG G YÁ R  és 

Hűtőtelepek =
városok, tejgazdaságok, hente

sek, cukrászok, szállodák, kór

házak, serfőzők stb. részére.
Teljes transmissiételepek, gőzgépek, gőzkazánok es egyeb gépészeti berendezések. Költsegvetes, 
—  árajánlat és mérnöklátogatással díjmentesen szolgálok. ...—

1—6 0 0  l ó e r ő i g .  
Teljes cséplögarniturák 
és malomberendezések.

Alacsony és magas nyomású

SZIVATTYÚK
gőz-, transmissié-, villany vagy 
motorüzemre bármely vízellátási 
és ipari célra. ÍŰtéSS* és fatöUJl* 
kiló gépek, fűrésztelepek, aszta
los-műhelyek teljes berendezése.
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Szabolcsvármegye legnagyobb

b ú t o r á r u h á z a
Nyíregyházán, a töráyszéfc mellett

*

H

»
*  
#

H
*

*
r HLegújabb stilü palisszander, mahagóni és g  

fehér fényezett háló es ebedlo berendeze- ) f  
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák. >♦ 

Ebédlő diványok. ^
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás, ty

Lefkovits Zsigmond j
*

„  H

M
¥
¥

¥ $  
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# 14<3
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¥ 3
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M a g y a rá za t!
Hogy mennyire köztudomású a közönségnek az a tény, hogy

kolerajárvány S S " én ü
Z Z ! leg jo b b  ó v s z e r  a z - - - - ^

Es terház j -Cognac
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás. 

Hivatalosan, közjegyzőileg meg van állapítva, hogy az 
:: Esterházy cognacgyár két Egrot-féle főzőkészüléke

i,753.ooo liter Teor
termelőképességet foglal magában.

Ez az óriási szám legjobb bizonyitéka annak, hogy a közön
ség tadja, mivel védekezzék a KOLERA ELLEN.

Ez a magyarázata a rendkívül nagy fogyasztásnak.

Az Esterhizy-cognac mindenütt kapható.
Központi iroda: BUDAPEST, V., Csáky-utca 14. szám.

v :
iSs

Bizalommal v á s á r o l h a t
m

modernül berendezett
fűszer,- bor* és csemege 

| üzletében nyíregyháza. 
Yárosház-utca 2. szám.

5 4 1 -1 5 -1 2

Hirdetések
fölvétetnek e lap 

kiadóhivatalában. 
Széchenyi-ut 27. 

vagy
Kiss T: Emma 

tőzsdéjében.

10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol

Goldberger Dávidnál,
Nyíregyháza, Vasúti ut 20.

ríii i j

Kemecsén
a vasúti állomás közelében 2 8 0 0  □ Öl területű  
belsőség, csinos lakás, sok, nemes fajú, gazdag termésű, 
nagy gyümölcsössel, gyönyörű és nemes fajú szőlőlugassal,
400 □  öl gazdagon termő, nemes fáju szőlővel, telepitett 
és uj kerítéssel bekerített kert ; a kerítésen kívül jó

b ú z a t e r m ő  f ö l d d e l ,
külön kisebb — szintén uj — kényelmes kerti lakással, 
s minden megkívánandó melléképülettel együtt eladó, vagy

Értekezhetni leh et: JUHÁSZ FEEENCZNÉL Kemecsén,

I I I Ili

Szabó és Társa.
Most: Bnflapest, V., Báthori-utca 22. Azelőtt: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Syár-ntea._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ajánlják úgy faszén, koksz antracit 
és barnaszén tüzelésre alkalmas szivó-gáz 
szelepeiket.

Üzemköltség lóerőnként körülbelül 1 
V2— 2 fillér. Legmesszebbmenő jótállás. Ár
jegyzék ingyen. Olcsó árak részletfizetésre.

S® ü§

L 1 G H T M A N N  V I L M O S
czég ajánlja

Nyíregyházán, Széchenyi-tér 8. szám
saját háznál épült, dúsan felszerelt gép
raktárát, mindennemű különleges — leg
kedveltebb — gazdasági gépek és gőz
ekék beszerzésére.

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

ügyvitelére.

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

• .. . ,
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