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ELŐFIZETÉSI Á R A :
jfSM érr* 8 korona. Egyes szám ára 18 fillér.

Megjelenik hetenként egyszer, szombaton.

Szerkesztőség és kiadóhivatal;
-IV., Széchenyi-ut 27. szám.

Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában 
képviselve van.

Tanítóknak és jegyzőknek  4 kor.

Éljen a király!
A legelső magyar ember ünnepelte 

a héten születésnapját és vele ünnepel
ted a milliók, kiknek ajkáról e napon 
őszinte ima száll az Egek Urához, kérve 
öt, hogy áldja meg uralkodójukat, a 
magyar királyt.

Ünnepeljünk tehát mi is. Kérjük mi 
is a többiekkel együtt az Istent minden 
jóra, minden szépre, mellyel csak ő 
halmozhat el embert.

Távol pártszempontoktól, messze at
tól az elvvásártól, melyet politikának 
nevezünk, csak az embert keressük fel 
szerencse kívánságainkkal és mégis meg
toljuk a királyt.

A ma és a történelem királyai közül
hány válik gyenge, néha beteg, máskor 
Uiinös emberré, ha bibor nélkül, kira
gadva lényes környezetéből az embert 
vizsgáljuk bennük. Nem igy a magyar 
király, kinél ha emberi jellemét vizs
gálod is, úgy ebben is királyit találsz.

Magyarok Istene áldd meg tehát a 
királyt! Áld meg mint embert és áldd 
meg nunt királyt. —  Szenvedett ö már

eleget két emberöltő folyamán. A sors 
csapásai elég sebet szakítottak már nemes 
szivén. Legyen tehát már elég és a 
fájdalmak, csalódások sorát váltsa tel 
egyszer a béke és reményeinek meg
valósulása.

Áld meg Isten még külön benne a 
magyar királyt, hogy megértse nem- 

i zetét, hogy átérezve az idők változását, 
bölcsességgel vezérelje továbbra is a 
magyart.

Nem vagyunk mi hálátlan nemzet. 
Tudjuk azt, hogy mi volt e nép, mikor 

| I. Feroncz József Szent István örökébe 
lépett és látjuk ma a nagy fejlődést, 

| mely uralma alatt tolyt és folyik. Ezért 
j kérjük az Istent, hogy áldja meg az 

embert az emberért és népéért a királyt.
Nem lehet tudni, hogy mi lesz majd 

holnap, de hogy sok minden forr és 
kitörni kész, azt érezzük. Távoli mora
jok halk és elfojtott dübörgése jelzi a 
jövőt. Add tehát Istenünk, hogy még 
sokáig viselhesse királyunk a pálcát, 

i hogy bölcsességgel alapozz... m ega jövőt, 
mely felé sokat szenvedett nemzetünk 
halad.

Éljen a király!

Szent István ünnepén.
„flh, hol vagy magyarok tündöklő csil

laga* . . zeng a sóvárgó, epekedő hangú 
ének az egész országban, zeng az ország szi
vében, hol első királyunk jobbját ünnepélyesen 
hordozzák ma körmenetileg. hova ősi szokás 
szerint ezrével zarándokol fel mindenünnen az 
igaz, a hivő magyar.

Ünnepet ülünk ma! Ünnepe ez nemcsak
azon egyház tagjainak, mely szentnek nevezi
I. Istvánt, a magyarok első királyát, de ün
nepe minden honpolgárnak, hiszen törvényileg 
nemzeti ünnepnek nyilváníttatott.

Mikor e sorokat aláhúzom, szinte szána
kozó mosoly lebben el ajkamon, hogy még ezt 
is, e nap megölését is igy kellett biztositani, 
— hogy kialudt a kegyelet, a tisztelet és hódo
lat első királyunk iránt épen a magyarnál, 
mely nép annyira hajlandó még kisebb fiainak 
is emlékét fentartani és ünnepelni. De hát vál
toznak az idők, változnak az emberek. Pedig, 
ha országunk jeleseit, működéseiket össze- 
hasonlitjuk Szent Istvánná! és az ő tetteivel, 
bizony legkevésbbé sem mondható kisebbnek, 

; sőt . . .  na büszkék vagyunk ezeréves múl
túnkra, rut hálátlanság nélkül e szép múltnak

így is jó! . . .
ügy fecske nr*m csinál nyara*, cl-? egy 

ó z! r-i'-a ievélről már tudjuk, hogy bizo- 
nV ' .n i't az ő 5z. — Mikor u piac megtelik 
lehajtott ágú őszirózsákkal, kirnagaslanak ezek 
a irágok a többiek felett és nem látunk 
ro-'a c<ak c-upa cAziró/sát. Szereti az ember 
ir-.'—ziró; nézni őket, szeretne eltűnni, nap- 
suuáriá, meleggé válni, hogy dédelgesse a 
nyarat K, meg az őszt is, szeretné megcsalni 
Hz‘ a virágot, hogy még korán jött, hogy 
'-‘-r . *r: virágszeraóvel bátortalan, szégyenkező

| cseppek ogymásutáu folvdogáttak lefelé. — 
Utjokban találkoztak egymással, pár pillanatra 

| akkor megállották, összedugták a fejőket: 
. ki vagy, hová m égy-z? te is azért? én ic ! 
' — azután nagyobb vonalakban, gyorsabban 

futottak lefelé: vándoroljunk tovább! Nem 
tudlak egymást vigasztalni, legföljebb csak 
azzal, hogy meg sok ragyogó társuk jön utá
nuk és olyan jó , hogy szabadon gördülhetnek. 
Siettek is nagyon, hogy jöjjenek a többiek is.

Nem régen történt, hogy ilyen esős- 
délutánon a kávéház üvegablaka mellett 
ültem egy barátommal. Fekete kávét ittunk,

nint a gyermek, aki idegen emberek közó ; néha-néha hozzányúltunk a nedves üvegab
la k  é s 'szeretne elmenekülni. -  De azért lakhoz, önkónytelenül mintegy belülről akar-

ölünk is, hogy megérkeztek. Legyen együtt j ván letörülni az e s ő cs e p p e k e t . Vagy ta áu
••nfrmlrro ttunlr .roL m ic nő* és minden kusza

orü
a n>'ár, meg az őszirózsa.

Ez kkel a gondolatokkal foglalkoztam 
eSy nyárutói esős délutánon, mikor ablako- j 
ffiat zörgette a szól és ellapitva csapta hozzá 
az esőcseppeket. Ezer könnyes szem lett az j 
a‘ lakom. Ki-kibuggyant rajta egy-egy  köny- 
c' *pp, harmatossá ragyogóvá tette az egésze1, 
az'án lassan megindult a sirás és az eső-

rajzolgatíunk valamit oda és minden kusza 
vonásban egy gondolat, egy kép alakult ki 
a lelkünk előtt, olyan szépen, olyan elevenen 
mint maga az elmúlt élet.

— Hol lakói te most ? kérdeztem a 
barátomtól.

— Nem messze! De azért talán indul-
/tnLiMlr ie k”ic« r i a ! *

Kint a kávéház ajtaja előtt megállósunk 
pár pillanatra, végig tekintve jobbra-halra az 
utcán, min'ha ér z ük volna, hogy mi most 
olyan világba indulunk, aiiová mi magunk 
visszük magunkkal az embereket. Emlékek 
nyitnak, kavicsok gördülnek az ilyen utakon. 
Valami őszünkbe jut, do nem is sejtjük, hogy 
azt ki is lehetne mondani. Az ember meglök 
a sótapálcájáva! ilyenkor egy kavicsot. A 
kavics előre gurui, sokszor félkörben szalad, 

: de eszoágában ,,incs, hogy visszatérjen oda, 
j ahonnét ellöktük. Azt tartja — igy is jó !
, Mi is sokszor mondjuk magunknak az ilyen 
i sétákon : igy is jó  1 Do azért a következő 
j kavicsra nagyobbat műnk.

így érkeztünk meg a barátom lakására. 
Leültünk és folytattuk amit ezelőtt csinál
tunk : néztük, hogy esik az eső. Mikor azután 
megunjuk a hallgatást, az ember rendesen 
kérdez ilyenkor valamit. Nem tudja maga 
sem, hogy mit, azt sem bánná, ha nem felel
nének reá.

— Mikor voltál odahaza?
— Körülbelül három hónapja.

‘“ aic5* -ir5ie**3Í.'

P ® ‘

f .isler
iregházán értesíti a nagyérdemű közönséget, 

hogy az olőhaladott idény miatt a legújabb napernyő
ket, tu rista  ingeket puha gallérral, szalm a  
kalapokat jóval árán alul árusítja el. ^

ét
Lapunk kapható: Kiss T.

Emma, H irschler Mór éV Ilottaridesz Istvánné tőzsdéjében. M ii számunk 8 oldalra terjed.
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megteremtőjéről sem lehet megfeledkezni, mert 
neki köszönhetjük, hogy keresztény tett a pogány 
magyar. hogy ledőlt «  válaszfal (1 magyarság 
és Európa többi népei között, hogy a müveit 
világ részeseivé lettünk.

Nemcsak mint vallásos, téritő ember, de 
mint széles látókörű politikus, mint nemzet- 
aiapitó is a legkiválóbb jelesünk ö, kinek nagy
szerű tettei, intézkedései nélkül nem tudom 
hol volnánk most s milyen nyelven emleget
nénk, hogy: , szeretett hazánk*!? . . . mert a 
térítés mellett nemzeti önállóságunkat is sike
resen megőrizte, ami pedig nagy szó, ha azt 
az időt ismerjük!

És mégis volt idő és hely, sőt van még 
most is, ahol e nap közönséges nap, ahol 
emléke eltörölve, ahol még délelőtt sincs mun
kaszünet, ahol a törvéyh ozás hekuba! Miért? 
Talán „mert ö nem közülünk való*?! Vagy 
mert mellette mi oly anyagiasak vagyunk, any- 
nyira eltörpülünk, hogy szinte fáj a nagy 
különbség, vayy mert kialudt szivünkből az 
igazi nagyok iránti tisztelet? Vagy modern 
pogányák vagyunk'.? Oda akarunk visszatérni, 
ahonnan ö kirántott bennünket ?

Csak vissza jó magyarom e veszélyes 
útról! Ne a meggondolatlan szájhösök, de 
őseink becsületes példája után! Isten, király,

Legszebb ékszerek
13 próbás ezüstnemüek, pon

tos órák, alkalmi ajándék- 
tárgyak i e g o l c s ó b b a n

vándor Rezső
elismert szolid ékszerésznél

Nyíregyházái Városház u. 3. s z. a.
k aphatók .

Szarvason kiütött a kőművesek sztrájkja.
Aradon kiütött a szobafestők sztrájkja' 

Mozgalom előtt állanak az összes építőipari 
szakmák munkásai.

Győrött mozgalom előtt állanak a bádo
gos és szerelő munkások.

A kamara ösztöndíja. A debreceni ke
reskedelmi és iparkamara minden evWn 
nagyszabású ösztöndíjat oszt ki szorgalma 
ifjaknak, hogy tanulmányaikat szakiskolákban 
gyarapítsák. Ézidóu 27 ö-ztöndij 1 örül* kiosz- 
tás ala, 100— 150— 200 koronásak. NyiregV- 
házárói Smiák István kapott egv 150 koronás 
ösztöndíjai, hogy a budapesti építőipari szak
iskola 5 hónapos tanfolyamán ré-ztveh-issi-r.

Iparosviíág.
Nem keli fe lfog a d n i! Az alanti helyek

ről munkást felfogadni árulás a munkaadók 
erdeke eiíen. Hadd tanulják egyszer meg a 
hatalmi tébolytól mindjobban elkapatoit mun
kások is, hogy aki másnak vermet ás, maga 
e-úk bele. Egy kis koplalás nem árt nekik, 
ők keresték maguknak.

Nagyváradon sztrájkba léptek a kőműves, 
ács- és földmunkásot, mozgalom elölt állanak 
a bádogosok, vas- és fémmunkások.
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ÁSVÁNY
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__  __ _______ ___ ________ ____   ̂ Budapesten a bádogos- és szereiomun-
haza lequen továbbra is a jelszó nemcsak az ! kások mozgalom előtt állanak. A város zárlat j

. . . ' „ „ . . ... ! alxft a;i •
ajkakon, de a szivekben is. Vallásosság, tor-
vénytisztelet, hazaszeretet az igaz magyar fő
jellemvonása, ne hagyjuk kiirtani, őrizzük meg. 
Ez fűzte hajdan a magyar nemzet homlokára 
a dicsőség babérjait, ez tompitá a viszontag
ságok töviseit, ez vívta ki a magyarnak fényes 
diadalait, ez irta fel a magyar nevet a nem
zetek életkönyvébe. S ha .azt akarjuk, hogy 
onnan ki ne töröltessék, annak példáját köves
sük, kinek ma üljük emlékét s akinek a neve 
a kis epigonok ellenkezése ellenére is mégis : 
Szent István.

alatt áii.
Budapest, Budakalász, Filisborosjenö és 

Csobánhára vonatkozólag a kőfaragók szak- 
szervezetének zárlata még mindig tart.

Kolozsvárott az asztalos és lakatos mun
kások, mivel hatalmi követeléseiket a mun
kaadók nem teljesítették, sztrájkba léptek.

Czegléden sztrájkba léptek a kőműves- í 
munká-ok.

Szeged asztalosok, lakatosok és bádogosok 
részéről zárlat alatt áli.

Gödöllőn a kőművesek sztrájkja.
Csongrádon és Kiskunfélegyházán a kő- j 

müvesmunkások mozgalom előtt állanak.
Pozsonyban a mázolómuukások sztrájkba 

léptek. A kőműves és ácsmunkasok fészere j 
zárlat, a.á helyezték a várost.

■aHHBHBEaBBHBMHmsKsaaa ere j«3®í*©ssjcs £

Baktérium mentes
természetes ásványvíz.

Üdít, gyógyít. Vese és hólyagbajoknál, 
a vesemedence idült hurutjainál, vala
mint hugykő és fényképződé&nél, a 
légutak és a kiválasztó szervek huru- 
tos báníalmainál kitűnő hatásúnak bizo
nyult. Orvosilag ajánlva. Főlerakat:

W ASSESW IA fáfJ S Á M U E L
fűszer-, liszt-, gyümölcs-, üveg- és 
porcellán nagykereskedő Nyíregyháza.

Telefonszám: 121.

— Van valami ujoág ?
— Semmi. A város civiiizálódik. Asz

faltja van és magas házakat épií. Régen a 
falak tövénél kihajtott a fű és ha elment az 
ember az ablakok alatt, ópencsak hogy belát
hatott. Most akár be is léphet az ablakon. 
Némelyik utcára alig ismerni rá! Más ott még 
a levegő is.

Az esőcseppek pattogtak az ablakon. 
Némelyik nagyobbat pattant, de az ilyenek 
gyorsabban futottak le. Zenekisóret a csend
hez; egy melodráma, mely csak arra jó, hogy' 
nyomasztóbb legyen mégis a némaság.

. . .  Az édes anyám beteg. Nem a teste
dé a lelke fáj. A szemében mindig egy kér
dés ég. Ég, mert a kérdése sirás. És erre a 
kérdésre 3zóval nem tud megfelelni egyikünk 
sem. Pedig ő érzi, hogy ón tudnék felelni. 
Én pedig csak mosollyal felelek. Nem moso
lyogva, hanem mosollyal. Ilyenkor a lelkünk 
beszélget, mint mikor a kavicsokat ütögetjük 
az utcán: igy is jó  1 O is szeretné, ha nem 
ájulna annyira a város. Ha még fehér és 
kicsi volna az utcában minden ház. Ha a fia

jókedvű volna minden este megint és ö kér
dezhetné jóságos, boldog szeretettel, a feje
met magához vonva: hol voltál? Szeretné, 
ha sokan járkálnának estéakint megint az 
utcán és akácfavirág konfettivel volna tele
hintve reggelre az ut. De most már semmi 
sincs meg. A jókedv elszállt. A fehér ház 
még megvan, de uj a meszelése, újak a lakói 
és nincs vele szemben egy ócska ház. Mert 
az volt vele szemben. Egy düledezö oldalú, 
kémónyü sárga ház. Hogy miért kellene 
ennek még most is ott lenni, igazán nem 
tudom. Csak hiányzik. Épen szemben volt és 
épen fölötte ragyogott egy kicsi, nagyon 
kicsi fehér csillag. Konfetti sincs reggelre az 
utón. Tudod, most már gömbákácok vannak 
és az aszfaltot minden reggel söpörtetni ren
deli a főkapitány. Semmi sincs, senki sincs, 
én sem vagyok . . . .

— De az eső ólállt. Gyerünk sétálni, 
ütögessük tovább a kavicsokat. íg y  is jó! . . . 
Ejh! igy is jó ! . . .

Jené

Sóstói rejtelmek.
Jó messze fesz. még.alkalma a .városnak 

olyan nevetségessé tenni önmagát, mint ahogy 
elérte azt h Sóstó-fürdő építkezésén-ál. Szinte 
el is kellene titkolni, hogy idegenek meg ne 
tudják, mert könnyén elérhetjük, hogy Rátót, 
Oláhnagyfaiu mellett Nyíregyháza is, mint 
egyenrangú versenytárs fog szerepelni az 
országos söztudatbau. De mig idegen csak 
gúnyosan n ev et: minket a szégyen pírja éget 
s a bosszankodás nem a leghizeígöbb véle 
ményt váltja ki belőlünk.

Hogyne ? Mikor másutt az ilyenekért 
— ha nem is korbács — de szigorú kérdőre 
vonás, példás lakoltatás volna a jutalom, 
addig nálunk : a gerinctelenség és leplezett 
önkényuralom megtestesült honában, minden 
megjegyzés, intézkedés nélkül teszi túl magát 
rajta mindenki. A kis emberek (ezen azokat 
kell érteni, akik nem tartoznak a hatalmas 
törzsfónökök talpnyalói, lekötelezettjei közé) 
hiába jajonganak, hiába minden lesújtó bírálat, 
gyalázás, mire oda ér, ahol felelősségre von
hatnak valakit : már átvedlett — az önérdek 
bajaokainak szája ize szerint — nemtelen 
szemethunyássá, vagy erőtlen szavakká.

Elóg volna csak egymás mellé sorozni 
a legridegebb tényeket, azokat a közöosóg 
elé állítani. Meglátszana belőlük az a rendes 
utón kellően meg sem torolható vétkesség, mely 
ma egyedül jellemzi a város gazdálkodását, 
amely ezrek elvesztésével csökkenti a pol 
gárság összeadta pénzt s amelyről — már 
nem késik az idő ! — hogy ne csak igy
általánosságban, hanem másként is ejtsünk 
egy pár szót.

A főváros központján. A u g u s z t u s  h ó  e l s e j é n  m e g n y i l t  a z

■ ■ ■  J B  ■  J M  r  tm  M  _

----

Hideg és meleg viz-
—  Villamos megálló. — vezeték. Központi fűtés,
10 perc a központi és

^ d m o n  -  S n r . n  1 1  a í V ^ i
villanyvilágítás. Figyel-

nyugati pályaudvarhoz. 

—  80 legmodernebben 

berendezett szoba.

■ i U W ö V l l  ” mes kiszolgálás. Érts- 
kezes minden modemB u d a p e s t ,  V E I . ,  H á r s f a - u  5 9 .  s z .  (K ir á ly -u tc a  sarkon ).

Tulajdonosi POLLÁK JÓZSEF.
nyelvben. Szobaárak 3 

korenátél 1
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vétlen bűne van a városnak a fürdő körül . . . 
j^lmaiízámra. Nem ! Ami még talán nagyobb 
légyen, merészen értelmezett jellemességre 
valló : az, hogy a maga hibájáért tűri szót
lanul mások meghurcolását, oknélküli szidai- 
mazásat, különféle címeken való megvádo
lását s — egy hanggal sem árulná el, hogy 
itt bűnös csak egy van: a város, ő miatta 
van lópten-nyomon baj, ö az aki a közönség 
erélyes kérdőre vonására reá szolgált; más : 
_  csak áldozat, ki a két ütköző közé ké
pivé meg kell hogy adja árát a fura színe
zetű állapotokat k.

Ártatlauokai közzsákmánynak odavetni
azért, hogy mig azt minden elképzelhető 

járton kikezdik : az igazi bűnös megmarad
áson a suba alatt : olyan vonás, melyhez 
hasonlóért a szabolcsi határon alighanem túl 
fccbene menni.

Ez a legszembeötlőbb jelenség, mely a 
b a k lövések  hosszú sorából is. kirí, mint je l
lemző s mely egymaga megérdemelné, hogy 
legalább is rosszalással találkozzék — amint 
Io;í is -  a na&y közönség körében. — Ám 
nemcsak erről van szó. Ez már csak egyik 
következése a ,hibáthibára“ rendszernek. 
Ext megelőzte egy, elő csakis Tirpábiában for
dulható tény, ami épen elég arra, hogy 
könnyű szerrel csúfság táblájává lehetünk 
(egy kis tudósitói jóakarat kell csak hozzá!) 
mindenekelőtt, akiket nem is illet.

Jövő számunkban megkezdjük részletesen 
taglalni a Sástó u. n. rejtelmeit, ez egyúttal 
hű képét is fogja adni az egész „világfürdői* 
ok ’etetlenkedés mozgató rugóinak ; elő fog 
villanni egy-két jól sikerült arckép is mögüle 
s ami fő : tisztában lesz mindenki vele, hogy 
ha panasza van, ki ellen legyen s kit szállít
son le kellő értekére ? !

Szombatos.

Mezey és S z é l e s
épület és mülakatosok 

Nyíregyháza, Szarvas-utca 38

K é sz íte n e k  vaskapukat, sirkeritó- 
eeket legizlésesebb kivitelben ; úgyszintén 
takarék-tűzhelyeket bármily kivitelben és
teljes garanciával.

Állandó nagy raktár
ffirdóberenáezési tárgyakból, fürdők és 
vivezeték berendezését elvállalják. Kom
plett fürdőszobákat a legrövidebb idő alatt 
be tudnak rendezni, egyben a javításokat 
>* a leggyorsabban eszközölnek

Nagy súlyt fektetnek
különösen permetezők és szivattyús kutak 
javítására. Minden megrendelést azonnal
elintéznek.

A n. é. közönség szives pártfogását
kérik teljes tisztelettel:

Mezey és Széles.

KIFOGYHATATLAN ROVAT.
Rossz adókivetés.

Az már az ember természetében rejlik, 
hogy soha sincs megelégedve. Ha valami 
teherrel sújtják, mérget vehetni reá, hogy 
azt erején felülinek fogja mondani s kézzel 
lábbal kapálózik ellene. Az adókivető bizott
ságok ellen is fölzug évről-óvre a panasz, 
hogy túlságos magasan róják ki az adót. — 
Sokszor igaz, sokszor nem.

A gyári alkalmazottakkal azonban tény
leg úgy bántak el, hogy nem a legjobb hírbe 
keverték magukat az adókivetök. Havi 80 
korona fizetés után már megadóztatok őket 
s a 80 koronát olyan érdekesen számították 
ki, hogy érdemes a feljegyzésre.

Megtudták, hogy mennyi a napi kere
set s ezt egyszerűen megszorozták 30-al. 
Akinél igy kijött a 80 korona, azt .megsóz
ták* (műnyelven) 9 korona adóval. Azt elfe
ledték, hogy bár egy hónapban az alkalma
zottak 30— 31 napon át esznek, de csak 
25— 26 napot dolgoznak s hogy a 30-al való 
szorzás igazságtalan. Akinek 2 K 70 fillér 
napi bére van, már az fizeti a 9 koronát,

| holott még a 3 koronával díjazott munkással 
| szemben is helytelen ez.

Mikor ilyesmik ellen tör ki a panasz, 
akkor igazán el keil Ítélni azt a munkát, 
mely meggondolás nélkül, ötletszerűségből 
kárt okoz nagyon sokaknak.

Mi a baj a rendőrségnél?
A rendőrség mindenén felelős. Teendője 

ezer, annyi ága, hogy nem csoda, ha min
denre nem jut ideje. Már meg sem ütközünk, 
ha vasárnaponként a gyalogjárón nem lehet 
elmenni, ha kedélyes verekedéseket nézhe
tünk végig, vagy nem kerül meg a bűntet
tes. Meg van az oka.

Nincs rendőr! Különösen nincs most, 
mikor pedig szintéa jól elférne már csak a 
köztisztaság kedvéért is. Összesen 27 köz
rendére van a városnak s ezek is felváltva 
teljesítenek szolgálatot. Ebből most 7 fegy
vergyakorlaton van, egy beteg. Marad 1 9.

Éjjel és nappal tehát összesen 9— 10 
rendőr vigyáz mireánk, 40 ezer lakosokra, 
íg y  nem ütközhetik meg rajt senki, ha nem 
lehet egyszerre mindenütt meglátni a rendőri 
intézkedés nyomát. Ilyen létszámmal lehetet
len rendet föntartani.

Éber ellenőrzői vagyunk mi a rendőr
ségnek. Nem mulaszthatjuk el az alkalmat, 
hogy meg ne rójjuk bármikor is, ha rend
ellenességet tapasztalunk. — Pedig sokszor 
inkább a városi vezetőség érdemelné meg a 
leckét, hogy töri szótlanul egy folyton fej
lődő nagy város közrendjének feltűnő, káros 
hiányait. A rendőrség szaporítására, jobb 
helyzetbe hozására: nincs pénz. Ezreket ki
dobálni piszkos vizek szivattyúzására, titkos 
szolgálatok jutalmazására stb.: arra van.

Nem is lesz ez a kérdés addig szabá
lyozva, mig életbe nnm lép egy olyan ren
delet, mely szerint: a város intézőinek fize
tése a rendőrök létszámának arányában álla-

Eit&ndó meg. Lesz akkor mindjárt még talán 
ülőn gépfegyver osztály is.

Kinti irőm.
A Zöldség-tér sarkaiban nagy öröm- 

rivalgás volt n ég  nem régiben. A vásár-

! csarnok már-már befejezettnek látszott kór- 
; dése gyújtotta föl az öröm lángját s kente 
; harsánnyá a hangokat.

S a derült égből villám csapott alá. — 
Kisült, hogy addig szó sem eshetik vásár
csarnokról, tnig nincs tisztességes csatornázás 
és . . . vízvezeték. Ezek nélkül még csak 
gondolni sem lehet vásárcsarnok építésre, 
aminek szükségét úgyis csak a tisztasággal 
lehet megokolni.

Hol lesz azonban ott a tisztaság, hol a 
legegyszerűbb tisztogatási eszköz: a viz 
hiányzik s emellett, ha hoznak is valahonnan 
vizet, azt seprűvel hajtják majd ki — csatorna 
hiján ? — Ilyen körülmények között csak a 
piszok fogna felgyüíemleni s haszna az egész 

í vásárcsarnokból a telek üzéreknek lenne.
Még nem keli örülni jó  reménykedő

urak.
Ez a viz-ügv megakasztja a gyors vág- 

tatásban hajszolt telektulajdonos-felsególye- 
zést. Ezzel számot kell vetni, akárhogy sietne 
is vele a város. Ezt még velük szemben is 
figyelembe kell venni.

Jöjjön be kis fiú!
Kisvirda is, Nagykálló is megnyitják 

szeptemberben a gimnázium V. osztályát. Ez 
azonban még nem minden. Az osztályba nö
vendékek is kellenének, ezt pedig nehéz 
dolog csak úgy simán megszerezni. Más útra 
kell lépni. A fogdosáshoz.

Csalogatni kell a nagyreményű ifjakat, 
mert máskép ürességtől íog kongani az V 
osztály tanterme. ígérnek is füt-fát 20—25 
fiú részére, csak lépjen be hozzájuk s ne 
menjen máshová. Az V. osztályosokat teljes 
ingyenességgel kecsegtetik s biztosan lesz is 
foganatja a sok szép szónak.

A kérdés csak az : a következő években 
is meglesznek a kedvezmények a mostani
V. osztályosok részére ? Ha nem, az semmi 
más nem lesz, mint közönséges becsapás. Az 
ingyenességgel azt a hitet keltik sokakban, 
hogy ingyen kitanulhatnak végig s ha ezt 
megvonják, esetleg jövőjét teszik tönkre a 
gyereknek. Egy évet mindenesetre elrabolnak 
tőle.

Egy kissé fukarabbnak lenni az Ígére
tekben nem árt, de amit ígérnek, az állandó 
érvényű legyen.

IlOOOiOQI

Ékszer és
Vásárlásnál forduljunk 
bizalommal M aS5ya*" 
ország 1 e g n a g y  o b b 
ékszerüzletéhez a
LöíM s ArtHnr is Társa
céghez £)ebreczenben.

O gO tO O O O O I

M e n t ó s x e k r ó n y e k
teljesen felszerelve 7 kam uétól feljebb  kaphatóit, továbbá egyes részei külön is.

Sérvkötók, haskötők ii m é r té k  s z e r in t  k é s z ít  s

J ó z s e f  specialista, Nyíregyháza.
(Katkslikus parochia épület) Aiapittatott 1880
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. .  . Pénzre voit szüksége Balogh Molnár 
Istvánnak, de mert amúgy is italra fordította 
volna, apja nem adott. Hogy „idegen* bűnbe 
ne keveredjék s mert bízott benne, hogy 
apja úgy sem jelenti föl, — apját lopta meg. 
Éjnek idején búzás zsákokat szállított el ha
zulról s olcsó áron túladott rajta. Mikor apja 
reájött, nem sokat teketóriázott a rossz útra 
tért fiúval, följelentette, elcsukták.

Nem volt már több becsülete Baiogh 
Molnár Istvánnak. Mikor kikerült a börtön 
sötétéből, már megérlelődött benne a rossz. 
Becsületes ember nem lehet többé, lesz 
hát . . . zsivány. S az éretlen, 22 éves legényt 
rabjukká tették a ponyvafüzetek s a legendás 
Rózsa, Sobri, Patkó stb.-íéle történetek, fel
csapott uíonállónak . . .

Két hosszú hónapja, hogy Balogh Molnár 
István mint üldözött vad bujdosik Szabolcs- 
ós Hajdumegye széle körül. A csendörség 
minden erejét megfeszíti kézrekeritésére, de 
a köznép hallgatólagos ellenállásán megtörik 
az erély, a nyomozó képesség.

A dédelgetett haramia: Vitális Imre 
kisebbített kiadását kellene látnunk ebben a 
minden agyafúrtság nélkül való félzsivány- 
ban. De lelkét nem terheli egyéb apró lopá- i 
soknál, rablásoknál. Vér még nem szennyezte J 
be kezét. — Csak mit tesz ? Az ut mentén 
leselkedik s ha magános ember vetődik út
jába — gyalogos, vagy szekeres — meg- i 
állitja, kifosztja. Súlyos bűnök igy is,.de még ! 
a betyár romantika utolsó felvillanásának 
sem mondhatók. Egy dacos, elkeseredett, 
pelyhesállu legényke csak az, gki Szabolcs- 
virmegyének is akar valamit juttatni a leg
újabb zsiványtörtónetek sovány dicsőségéből.

S még azzal sem dicsekedhetik el, hogy 
népszerűségre tett volna szert. Az igaz : a 
lakosság hord neki, kitesz neki ©telt-italt. De 
nem szeretetből; — félelemből. Mert Balogh 
Molnárban nincs még annyi „uri“ vonás sem, 
hogy a magafajtát kimélje. Elszedi az utón 
ballagó, urához siető asszonytól is az ételt, 
ha véletlenül éhes, sót nem átalja ott, a ter
mészet nyíltságában is aszfaltbetyárosdit meg
kísérelni.

A Vitális bujdoklásában, szereplésében 
volt valami fölemelő, volt valami regényes; 
Balogh Molnár csak korcs, — mai gyermek.

4

A gazdasági és iparkiáiiitáson ezüst 
éremmel és díszoklevéllel kitüntetve

Grabulya Mihály
ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó 
: : és plisszórozó intézete

Pazonyi utca 13. Bejárat Véső-utca felöl.

Van szerencsém szives tudomására 
adni a t. közönségnek, hogy intézetemben 
ruhák a legkényesebb igényeket is kielé
gítően bármily színre festetnek ás vegyileg 
tisztittataak. Egyben bátorkodom szives 
figyelmét

fehérnemü-tisztitó osztályomra
felhívni, ahol kézelők, gallérok stb. szintén 
meglepő szépen 5 nap alatt tiszlittatnak.

Midőn szives megbízásaikat kérem, 
vagyok mély tisztelettel

Telefon 248. az. Gabulya Mihály.

A szabolcsi Vitális.

Bujdosása, szem elöl tévedése nem is tarthat
_____ L  - - -  —  - A v

rejtik el a nyomozó szemek elöl. Meg, hogy 
fejére még nem tűztek ki dijat. Eijön a 
kukoricatörós ideje s akkor . . . Balogh Mol
nárról lefoszlik a titokzatosság utolsó fosz
lánya is és lesz — közönséges: . .  . útonálló, 
akinek még attól sem kell félni, hogy valami 
súlyos büntetést rónak reá.

Ugyan ki fontoskodna a Szalmák, Ede- 
lóny, Csornád stb. idején egy ilyen kósón- 
jött, nem Rózsa, hanem csenevész bimbóval ?

Tanügy.
Értesítés. A községi polgári fiúiskolában 

a beiratások szeptember 1., 2., 3., 4. és 5-én 
délelőtt 8-12 óráig lesznek. Az intézet köte
lékébe újonnan lépő tanulók iskolai bizonyít
ványukon kívül születési anyakönyvi kivona
tukat és az újra oltást igazoló bizonyítvá
nyukat is tartoznak bemutatni. Egész évi tan
díj 40 korona, melynek a beiratáskor fele 
fizetendő. Bgyéb fizetendő dijak összege 6 
korona 30 fillér. A jó magaviseletü és elő
meneteld növendékeket a városi iskolaszék 
a tandíj fizetése alól részben, vagy egészen 
fölmenti. Felvételi és tanterv különbözeti 
vizsgálatok ideje: augusztus 31. A javitóvies- 
gálatok szeptember 1-én és 2-án délután lesz 
nek. Az iskolai óv megnyitása szeptember 
hó 6-án lesz.

Nyíregyháza, 1911. augusztus 16-án.
Kardos István, igazgató.

W crner Gyula kisvárdai állami polgári 
iskolai igazgató e nyáron állami segítséggel 
rósztvett a genfi francia nyelvű tanfolyamon. 
A tanfolyam véget érvén, most már itthon 
van s igy a polgári fiúiskolái átszervezési 
munkálatok akadálytalanabbul folyhatnak.

Tanltóváltozás. A vall. és közokt. mi
niszter Fejér Mihály ujíehórtói gk. ianitót 
Egerbe, Smoling Sándor polgári rk. tanítót 
Gyöngyösre, Verdes Miklós ujfehértói közs, 
tanitót Ilajdudorogra, Borbély Lajost és 
Borbély Lajosnál Kisváráéra állami tanítóvá 
nevezte ki, ill. a két utóbbit áthelyezte. — 
Bálint István büdszentmihályi ref. lelkószta- 
nitó állásáról lemondott.

A vakokért. A vall. és közokt. minisz
ter rendelete alapján dr. Wilt György kir. 
tanfelügyelő utasította a megyebeli polgári 
iskolák igazgatóit, hogy a vakok számára 
minden óv januárjának második tanitási nap
ján gyűjtést indítsanak.

Eskütétel. Az elmúlt héten Bábor Fe- 
rencz nyirlugosi rk. tanitó a hivatali esküt a 
kir. tanfelügyelőségnél letette.

Állami iskolák ellátása. A vall. és 
közokt miniszter a kisvárdai kótaji és telek
tanyai áll. el. iskolák butorbeli felszerelésére 
némi pénzsegélyt utalványozott. Az iskolák a 
segítséggel a legnagyobb zavarban vannak, 
mert, mint rendesen, a kórt szükséges összeg
nek most is csak nehányad részét utalvá
nyozta a miniszter. Kisvárdán nem engedi 
meg a miniszter az építkezést. Ha kapnak 
bérhelyisógeket, azokban fognak tanítani, ha 
nem kapnak, behozzák a váltakozó rendszerű 
tanítást, vagyis, hogy délelőú az egyik cso
port, délután a másik csoport jár fel ugyana
zon tanterembe. Rettenetes, hogy mennyit 
kell nélkülözni az állam iskoláinak a tanügyi 
pénztár üressége miatt!

Nagyhalászon a községi tanítók válasz
tása dr. Wilt György kir. tanfelügyelő el
nöksége mellett folyó hó lü-án ment végbe. 
Tanítókul megválasztották Gál Ambrus és Qál 
Béla okleveles tanítókat.

Értesítés. A nyíregyházai közs. polg. 
leányiskolában az 1911— 12.'iskolai évben a 
behatások, továbbá a felvételi és javító vizs
gálatok a következő sorrendben fognak meg
tartatni :

Augusztus 31-én délelőtt 9 órakor és
folytatólagosan délután 3 órakor felvételi és 
tantervküiönbözeti vizsgálatok.

Szeptember 1-én délelőtt 9 órakor az 
I. osztály és a női kér. tanf. növendékeinek 
behatása. Szeptember 1-ón délután 2 órakor 
az I. oszt. tan. javító vizsgálata, szeptember 
2-án délelőtt 9 órakor a II. oszt. beíratja 
szeptember 2-án délután 2 órakor a II. oszt! 
tan. javító vizsgálata, szeptember 4-én déle
lőtt 9 órakor a III. oszt. beiratása, 9zep-0tn. 
bér 4-én délután 2 órakor a III. és IV. 0. t. 
javító vizsgálata, szeptember 5-én délelőtt 9 
órakor a IV. oszt. beiratása.

Tandíj a polgári leányiskolában egéss 
évre 60 korona, melynek fele a beiratás a\. 
kalmával, másik fele február hó 1 -én fize
tendő. Felvételi dij 2 korona, könyvtár dija 
2 korona, tanítói nyugdíjra 30 fillér és ki
rándulási alapra 1 korona.

A női kereskedelmi tanfolyamon fize
tendő dijak: tandíj 100 korona, felvételi dij 
10 korona és Írógép használatáért lü korona. 
A tandíj fálóvenKént, esetleg havonként előre 

I fizetendő.
Bsiratás alkalmával az iskola kötelékébe 

újonnan belépő tanulók kötelesek keresztle
velüket, illetőleg anyakönyvi kivonatukat és 
az ujraoltást igazoló bizonyítványukat is 
bemutatni.

Nyíregyháza. 1911. aug. hó.
Gáspár tiézáné, 

igazgató

j ki szereti az egész
séges borápolást és 
különösen a szépiá
két elmulasztani, va
lamint lágy, bársony- 
sima bőrt és hófehér 
arcbőrt akar. csakis 
Bergmann & Co., 
Tetschen a/E.
STECKENPFERD
liliomtejszappanna!
(Steckenpferd véd

jegy) mosdik. Kap
ható minden gyógy
szertár, droguéria és
iliatszerkereskedés- 

ben. Darabja 80 fillér

H Í R E K .
— Kérjük lapunk azon olvadóit, 

akik az előfizetési dijakkal még min-
! dig hátralékban vannak, hogy az 
esedékes összeget haladéktalanul szí
veskedjenek beküldeni, hogy a lap 
szétküldésében zavar ne álljon elő.

— Nyíregyháza ünnepe. Hetedik 
| éve immár, hogy Samassa József dr.

egri biboros-érsek nagylelkűsége Nyír
egyháza városát egv műremekkel aján- 

| dékozta még. Holnap, a legelső magyar 
\ szent király • ünnepén üli a nyíregyházi 

római katolikus egyház s vele az egész 
város, mint erkölcsi testület hetedik év
fordulóját legszebb büszkeségünk, a tem
plom fölavatásának.

E magasztos s minden lelket áttogó 
ünnep ezidén hármassá lett. Az Ur hete
dik, pihenésre rendelt napja összeesik 
szent királyunk minden igaz magyar által 
megtartott ünnepével s harmadiknak még 
mi, nyíregyháziak külön kell, hogy ün
nepeljünk a boldogságos Szűz pártfogá
sába ajánlott templom jubileuma alkal
mából.

Holnap, a búcsú napján az isten- 
tisztelet sorrendje:

Reggel 8 órakor csendes mise;
reggel */« 9 órakor szintén csendes 

mise;
délelőtt 10 órakor apáti mise, amikor 

is a szentbeszédet Szalay káplán mondja;
délután 3 órákor vesperas.
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— Lelkészek gyűlése. Csütörtökön,
04.én a felsöszabolcsi református egyházmegye 
íetkészi egyesületének tagjait látja vendégül 
Itisvárda. Ott tartják gyűlésüket, mely p 
^rgysorozatból Ítélve mozgalmasnak ígér
kezik. Legérdekesebb pont a vitatétel: „az 
általános választójog kivánatos-e hazánkban 
szociális szempontból, vagy nem ?* Ellenzője 
Szarka Béla, védője Bertalan Imre.

— Egyházi kinevezés. Firczák Gyula 
ungváregyházmegyei görög katholikus püs
pök Vajda Eleket nevezte ki Kállósemjenbe 
plébánossá. Vajda éjidéig Amerikában mü- 
íödött s csak most jött haza.

— A király születésnapja. Tegnap ülte 
nagy Magyarország a király 81-ik születés
napját. Nyíregyházán két helyütt is volt 
hálaadó mise. Háromnegyed kilenckor Szaky 
Jenő tartott tábori misét a közös huszár
laktanyában, 9 órakor pedig apáti mise volt 
a templomban. Délben a katonatiszti étkező
ben dtsziakoma.

— Az iskoláért. Nagykálló témái kato
likus iskolájának tanleimoi szűkölködnek fel
szerelésben . H ogy az iskolai évre beszerez
hessék, ennek javára e hó 2 7 -é n  az iskolaszék 
tánccal egybekötött kabaré estélyt rendez.

— Kinevezés. Kerekes István dr, a 
debrecieui Ítélőtáblához tanácsjegyzőül be
rendelt és Gedeon János kisvárdai járás- 
bírósági aibirákat járásbirákká nevezte ki az 
igazságügyminiszter.

— Táncmulatság. A ramocsaházi ifjúság 
e hó 27-én zártkörű táncmulatságot rendez.
B elépő-d íj személyenként 1 korona, csaiád- 
jegy 3 korona. Kezdete délután 5 órakor, 
vége (a meghívó szeriot) — reggel.

— Esküvők. Szedieczky Sándor ma dél
után 5 órakor tartotta esküvőjét Orosz Teri
kével a római katholikus templomban. —
E hó 26-án vezeti oltárhoz törökfalvi Papp 
Géza, helybeli füszerüereskedó Brandstadter 
Emmuskát, a háró'msZékmegyéi Barótou.

— Atlétikai viadal. A „Magyar Atlé
tikai Szövetség* kitüntető megbízása á „Nyír 
eg>házi Torna és Vívó Egyesületét érte, 
hogy. rendezze a 'Felsömagyarország bajnok
ságaiért folytatandó viadalt. A sportünnep 
e hó 27-en lesz.*

— Kecskemét segítése. A 'Csóka Józsi
ingyenes, azaz Kecskemétnek szánt bevételű 
zeueestétye 77 korona 22 fillért eredm énye
zett. A leányegylet tagjai úgy látszik átlátták 
hogy fí vállalkozásuk mar a szertelenség ha
tárán tett volna s nem vettek részt a tányé- 
rozasbau. . . . . . . .

— Uj feltételes m egállóhelyek. A vil
lamos üzem megnyitásával egyidejűleg a 
következő uj feltételes megállóhelyeket léte
sítette a Nyvkv. igazgatósága. A sóstói-utón 
az eddigi „Erdei megálló* es „Erzsébetligeti 
kitérő* között „111. Erzsébetligeti megálló* né
ven, a Petőfi-utca és Kiss Err.ó-utca sarkán 
Hépkert megálló néven a helyi és sóstói vo
natok részére. A vil.amos vezeték utján táp
lált kocsik, i tetve vonatok „Sóstógyógy
fürdő MÁV. feltételes megállóhelyen* ezentúl 
Sóstóról jövet is meg fognak állni jelentkező 
utas esetén.

— Még egy vasút. Nem panaszkodha
tunk azért, hogy Szabolcsban nincs elóg sin. 
Keresztül-kasul szelik már az egész megyét, 
csak a vonatok gyorsasága hiányzik hozzá. 
Ma ismét egy uj ‘ vasütvónal nyílt meg : a 
nagykálló— nyiradonyL hivatalos közegek je 
lenlétében.

— Eltűnt siketnéma. Egy szerencsétlen 
26 éves fóifit keresnek mindenütt, ki kotaj- 
ból eitünt s nyoma veszett. Övéi annál inkát) 
aggódnak, mert idegenben a nyomor éri 
utói, s még attól is tartanak, hogy taián meg
ölték, vagy meghalt, Eltűnésekor egy  te ete 
tarka pokróc és 4 ágú vasvilla volt nála.

— Nincs szükség fára ! ? Minden város 
arra törekszik, hogy utcáit minél Jó®
fásitsa. Mi ? Ki v á r h a t n a  Nyíregyházától kö
vetkezetességet, ésszerűséget ? Itt **
a fát is kiszedik, ami m á r  a  gyalogjárók szó
ién van. A Luther-utcán most akar késadtai
az aszfalt s a fákat, odáig m á r  nem hordoa 
s « k i  esze ,h ogr m is

— Országos vásár. E hó 26-án Kisvár
dán lesz országos vásár. A ragadós száj- és 
körömfájás, meg a sertósvész, ami Kisvárdán 
s az egész környéken föllépett, a forgalmat 
nagyban fogja csökkenteni.

— Egy kis forgalm i zavar. Tegnap 
délelőtt a balsai vonatot baj érte. A Desséwffy- 
térnél átesett a keresztelőn : kisiklott. A váltó 
rossz működése volt az ok s bár szerencse 
volt, hogy a motornak csak hátulsó két kereke 
ugrott ki a sínről, azért majdnem egyórába 
telt a helyrehozás, ami arra az időre meg
akasztotta az egész forgalmat. — Az uj seprű 
rosszul seper ?

Akinek hashajtóra van szüksége, 
no kísérletezzen mindenféle mesterséges 
szerrel, melyeknek többnyire kellemet
len, sőt ártalmas utóhatásuk van, hanem 
használja a világ összes orvosai által 
rendelt természetes F e re n c z  Jó zs e f  
keserüvizet, mert még Amerika egyik 
legismertebb orvosi szaklapja is, a Ca- 
nadian Journal ot Medicine, konstatálja, 
hogy a valódi Ferencz Józseí-keserü- 
viz használata „kíméletes hatása miatt 
az utóbbi években különösen előtérbe 
nyomult". Kérjünk a tüszerüzletokben 
és gyógytárakban kifejezetten valódi 
„Ferencz Józseí“ -vizet. A Szétküldósi- 
Igazgatóság Budapesten van.

Lapunk zárta csütörtök este.
— Talán . . . e«etleg . . . Ujfehértó 

község belvizét épen idrje volna lecsapolni
x t  / '  -  l  X  I .  I Í A r f n  í r  1 n f o n n oKérvényezték is, jártak is utánna eleget, míg i 
végre a magas minisztérium megadta a bol- | 
dogitó választ. „ Nincs kizárva, hogy kiutalják 
a szükséges összeget az 1911. évi költségvetési 
hitel terhére és ha tényleg igy lesz, értesítik 
róla a községet.* Tehát csak , . . várni kell.

— Tiszakanyár építkezése. Holnap jár 
le a pályázat, melyet Tiszakanyár község 
hirdetett istálló, szin és tüzifecskendő szín 
építésére. — A pályázatnyertes vállalkozó 
köteles lesz az épületeket még az idén készen 
átadai.

— A rio  de janeiroi osztrák-magyar 
fökonzul felhívja a figyelmet a Brazilianische 
Bank für Deutschlanü ra, mely a Rio de 
Janeiro, Sao Paoic, Santos, Porto Alegro, 
Bahia és mellék állomásaiba exportálni szán
dékozóknak ottani üzletemberekről készséggel 
ad információt és egyébként kész üzleti 
összeköttetésekre is, mely célra megbízható
sága folytán ajánlatos is.

— 7 ember — 83 korona. A gonoszok
_ amint tudjuk — heten vannak. Ezt a hót
gonoszt szeretné kézre keríteni a nyíregyházi 
rendőrség. Hári Lajos 5 Fodor Gyula 10, 
Waisz Antal 4, Csukás Károly 40, Kertész 
(Klein) Ernő 10, Kövics József 10 és Varga 
József 4 koronával szökött meg a rendőrség 
orra elől, s mert úgy hírlik, hogy erre a kis 
pénzre égetően szükség van a rendőri fizetés 
javításánál, szeretnének az adósok szeme 
közé nézni.

— Beteg állatok. A lópfene 11, veszett
ség 12, ragadós száj- és körömfájás 59, rüh- 
kór 6, sertésorbánc 4 és sertósvész 23 köz
ségben pusztít az állatok között. Sertós- 
orbáncoa kívül a többi betegségek mind föl
léptek Nyíregyházán.

_  Vfcradi Zsiga. Egy olyan név, mely
nek láttára, vagy hallatára nóták víg, szo
morú magyar nóták csengenek fülünkben. 
A Pannónia" közönsége Olyan szerencsés, 
hogy nap-nap után gyönyörködhetik muzsi
káikban, szívhez szóló, művészi előadásában. 
Különösen a magyar dal erős oldala; annyi 
érzéssel, tudással hm el egyót-égyet hogy 
olyankor értjük foeg igazán, hogylehét a

íM *“ í  r ' l Ű u m l L r t S .  A keddi Ítélet- 
idé emberbe., Á gyékban  _easy  ̂kért ^tett.

Oroson két kazal égett el. A városban is 
több helyütt csapott le, dé szerencsére a 
villamos telepen kívül kárt sehol sem okozott.

— Leleményes dolog. Egy, a maga 
egyszerűségében igen praktikus dolgot ho
zott a Borbély Sámuel papirkereákedése for
galomba. Nem egyéb ez, mint összerakható 
és zsebben hordható alumínium ivópohár, 
mely uem rozsdásodik s igy mindig tisztás 
tartható. Kirándulásoknál, vadászatoknál, va
lamint iskolás gyermekeknek megbecsülhe
tetlen találmány. Eddig már nagy mennyi
ségben van forgalomban. Az ára 40 fillér.

— Szilágyi és Diskant miskolci gép
gyáros cég könyökszerkezetü és viznyomásu 
kitűnő szőlősajtóira, valamint a legújabb 
„Villám* központfutó bogyózó és zúzógépére 
felhívjuk az olvasóink figyelmét. Kiemelen- 
dók különösen a cég által feltalált és készí
tett Rákóczi „kettős kosaru* sajtók, amelyek
nél a régi világ fából készített sajtója nagy
szerűen egyesítve van, a legújabb tecnika vív
mányaival. A sajtók felsőrésze acél, alsórésze 
faszerkezet. Ennélfogva a must seholsem érint
kezik vasrószekkel, hanem csak a fával, ami 
a must szinét, izét, zamatját nem befolyásolja.
A tötkölyt sem kell össze vagdalni, hanem 
kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. 
Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri ós 
pozsonyi II. mezőgazdasági országos ós az 
1906. évi nagyváradi kiállításon a cég bor
sajtói első díjjal, arany éremmel lettek kitün
tetve. A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra 
minden érdeklődőnek megküldi.

— Megállóhelyek uj elnevezése. A kis
vasutak „Tennispálya* nevű megállóhelye a 
jövőben 1. Erzsébetligeti megálló, az eddigi 
„Erdei megálló* II. Erzsébetligeti megálló, az 
uj megálló III . Erzsébetligeti megálló, az eddigi 
„Erzsóbetliget* Erdei kitérő néven fog sze
repelni.

— A természet csodái talán seholsem 
nyilatkoznak meg oly megkapó módon, mint 
Pöstyénben. a híres iszapfürdőn. A páratlan 
gyógyerejü források oly rendkívüli bőség
ben fakadnak itt fel, hogy nagyobbrószük a 
szomszédos Vág folyóba árad, úgy, hogy e 
ponton a víz télen nyáron gőzölög. Mintha 
csak figyelmessé akarna tenni bennünket a 
természet eme csodás erejű termékére, mely
nek ezer ós ezer reumás, köszvónyes beteg 
köszöni gyógyulását.

— Phosphatine Falieres a neve annak 
a tápszernek, amellyel manapság már min
den aggodalom nélkül lehet a gyermeket az 
elválasztás időszakában táplálni. E kivál ó 
tápszer biztosítja a csontrendszer fejlődését 
és erőteljessé neveli a gyermeket. Kapható 
a gyógyszertárakban dobozonként, amely 3 
hétre elegendő 3 kor. 80 fill.-ért.

is keríthetnék 
kivágták. Micsoda 
szülőjéért!

'Nem! Útban vo lt: egyszerűen 
remek eszme. — Kár a

Kovács falvi János gazdát szekerével 
í v  I  ^ y X o s  Villám s megölte. Felesége meg- 
bénult s a velük levő kowis is m e g e j t

Leesett egy fészek . .
A mikor Te messze mentél, 
Ágas-bogas erdők mélyén 
Leesett egy fészek. 
Aligpelyhes kis madárkák, 
Kik anyjukat sírva várták 
Szomorúan néztek.

Hideg volt a fatövénól . . . 
Régen lehullt falevélnél 
Nem találtak mást ott." 
Valaki tán mind elvitte,
Sötét sirra diszül tette 
Onnan a virágot.

Pedig ha a sok vadvirág, 
Mely keiyhéből illatot ád 
Mind ott maradt volna,
Több lett volna az erdőben, 
Napkeltével, lemenőben. 
Madárkaczaj, nóta.
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Mikor anyjuk visszaröpült, 
Fészkefosztott ágra leült 
Síró szemmel nézte :
Mint lett az ő iiainak 
Szemfedó, az ágak alatt,
Önön kicsi fészke.

*
Amikor Te messze mentél, 
Ágas-bogas erdők mélyén 
Leesett egy fészek.
Leesését, lehullását,
Nyári álmok elmúlását 
Szomorúan nézed ?

Száraz levél, fakó virág,
Fölöttem ha árnyékot ád,
Ejtesz könnyet értem ?
Leborulva siratod-e,
Aldasz-e, vagy átkozol-e,
Hogy lehullott, leütötték,
De szemfedóül rám tették,
Azt a kicsi fészket ? . . .

Dóra.

Irodalom.
A  magyar liturgián. Közismert azon 

mozgalom, a melyet a gör. szert. kath. ma
gyarok a magyar nyelvnek az egyházban 
való érvényesülése érdekében illetékes he
lyen indítottak és a melynek élén a nagy- 
tndományu Vályi János dr eperjesi és Firezák 
Gyula ungvári püspök állottak. Innen-onnan 
fiz esztendeje mnlt el a gör. szert, katholi- 
kus magyarok római nagy zarándoklata óta. 
ízen idő alatt nagyon megerősödött és tért 
hódított a vágy a más nyelvüekkel való 
egyenrangusitásórt, mert az iskolák állandóan 
nevelik és növesztik azt a tábort, a melynek 
ereje elóbb-utóbb ki fogja vívni a teljes si
ker!. Hogy a tanuló ifjúság a görög szertar
tás rendjét megkedvelje és szeretettel meg
őrizze, az említett két püspök tanférfiai meg
felelő tankönyveket szerkesztettek magyar 
nyelven. Ilyen tankönyv fekszik most előt
tünk ,A  görög katholikus szertartástan ele
mei* címen, amelyet Számán István eperjesi 
egyházmegyei m. tanfelügyelő irt a népis
kolák használatára. Ezen kis könyvecske 
nagy célt akar szolgálni: erősíteni az uj nem
zedéket hitében és magyarságában. Szerző e 
tankönyvét püspökének, Vályi János dr.-nak 
ajánlja, mint a nópnevelésügy nagylelkű 
pártfogójának, aki egyházmegyéje iskolaü
gyét fölvirágoztatta. A kis tankönyv illuszt
rációkkal is el van látva, bolti ára 60 fillér 
és a közoktatásügyi miniszter legújabb ren
deleté értelmében hazai papírra vao nyomva, 
hazai öntómühelyból kikerült betűkkel. Az 
érdekelt iskoláknak és tanítóknak mutatvány
példányt szívesen küld Lévai Mór könyvki- 
adéhivatala Ungvári, a kinek kiadásában a 
könyv megjelent.

Közgazdaság.
Homoki gazdák figyelmébe.
A .Műtrágyát Értékesítő Szövetke

zet* a múlt évben egy 176 kát. holdas ho
mokbirtokot vett bérbe az esztergomi határ
ban, abból a czélból, hogy a zöldtrágyázás 
és a műtrágyázás eredményét kézzel fogha
t ó ig  matassa be az ország gazdaközönségé
nek. Egyszersmind egy ellenörzóbiiettság ki
küldését kérte az OMGE.-től, amely ellenőr
zőt :zottság f. évi jnnias hó 10-én járt a hely
színén, s tapasztalatairól a következő jegyző
könyvet vette fel.

Jegyzőkénpe. Felvétetett a .Műtrágyát 
Értékesítő Szövetkezet* sátorkó-pasztai bár
tanokéról az OMGE. által kiküldött bizottság 
amnrett tagjai áUal 1«U. évi junins hó 
lű-ér..

A .Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet* 
1010. évi juniue hó 1-tól kezdödőleg az esz
tergomi határban, Sáterkö pusztán egy 176 |

kát. hold nagyságú birtokot vett bérbe. A 
bérlettel czélja volt annak tanulmányozása és 
igazolása, hogy tisztán zöldtrágyázásra és 
műtrágyázásra alapított gyenge homoktalajon 
is lehetséges jövedelmező gazdálkodást fo ly 
tatni.

A .Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet* 
felkérése folytán az Országos Magyar Gazda
egyesület még az 1910. óv folyamán alulit ott 
bizottságot küldötte ki a bérgazdaság üzemé
nek, a műtrágyázás alkalmazásának és ered
ményeinek állandó ellenőrzésére.

A bizottság 1910. évi október hó 10-ón 
tartotta első helyszíni szemléjét s ezúttal 
megállapította, hogy a bérgazdaság talaja 
laza homok, teljesen kizsarolt állapotban. 
Megállapította a bizottság, hogy a bérbevétel 
első esztendejében a rozs kát. holdanként 
2-01 q átlag termést adott; a zab annyira el
sült, hogy nem volt aratható. Az 5 és fél 
hold szóló össztermése 42 hl. must és 2 q 
szóló volt. Talált a bizottság a birtokon 
összesen 4 pár igás ökröt, 2 tehenet, 1 bor
jut és 2 lovat. A műtrágyák hatásának ellen
őrzését a kővetkező óv tavaszára tartotta 
fenn a bizottság.

1911. óv juoius hó 10-én ismét megje
lent a bizottság a helyszínén és szerzett ta
pasztalatait a következőkben foglalja össze :

1. Az őszi rozs úgy a vetés sűrűségét, 
mint magasságát és a kalászok fejlettségét 
tekintve, kifogástalan volt. Mig az előző
1910. évi rozstermós — melyet még a bérlet 
átvétele előtt a tulajdonos vetett, az 1 számú 
jegyzőkönyv alapján csak 2*01 q-ás termést 
adott, addig a most megszemlélt rozsból 
10 — 11 q-ás termés várható kát. holdanként. 
Ez tagadhatatlanul a czéltudatos talajmüvelés 
és a helyes műtrágyázás eredménye. (VIII. 
és X . tábla.)

2. A takarmánynövények közül (melyek 
takarmányozási és zöldtrágyázási czélból ter
meltetnek) a szöseösbükköny kiváló nagy és 
bó termésével tűnt fel. Becsléseink szerint a 
zöldszöszösbükköny tömege 180— 200 q át 
tett ki kát. holdanként. A sátorkőpusztai bér- 
gazdasság homoktalajain mindenesetre a szö- 
szösbükköny az, amely úgy takarmáuyter- 
melés, mint zöldtrágyázás és tal-tjjavitás 
szempontjából a iegnagyobb jelentőséggel bir. 
A s-zöszösbükköny, min? lógengyüjtó növény 
kálifoszfáttrágyázást kapott. (II. tábla.)

A biborherének már csak a tarlóját lát
hattuk, apró, de egyenletes sűrűségű tarlóhe- 
révei (sarjuheróvel Íl. tábla). Tekintettel arra, 
hogy a biborhere, mint egy éves növény 
(ószszel vetve, tavaszszal kaszálva), csak egv 
kaszálást, vagyis egy takarmány termést ad 
és sarjut nevelni nem szokott, a szokatlanul 
szép sarjuhere állásából biztosan megállapít
ható, hogy a biborherének elsó kaszálása ki
fogástalan szép lehetett és nagy termést 
kellett adnia.

A biborhere mint lógengyüjtó növéuy, 
szintén kálifoszfáttrágyázást kapott. A sző- 
sxösbükköny mellett a biborhere is fontos és 
biztos termésű takarmány és zöldtrágya nö
vénye a sátorkópusztai gazdaságnak.

Alkalmunk volt május végei vetésű 
takosbükkönyt is látni, két táblán (V. és VI. 
tábla), mely a takarmánynak vetett, illetve 
ilyen czélból felhasznált szöszösbükköny és 
biborhere felszántott tarlójába került, mint 
tarlóvetés. A junius 10-iki szemle alkalmával

a két tábla zabosbükkönyvetés igen szép 
egyenletes kelésü, illetve fejlódósü és tiszta 
(gyommentes) földü volt, jeiénl annak, hogy 
az előbb említett két növény (szöszösbük
köny és biborhere) természetszerű korai ka
szálásával a vadrepcze sikerrel irtható.

A bizottság csak ama aggálynak adott 
kifejezést, hogy a zabosbükkönynek ily kései 
(május végei) vetése nagy rizikóval járó do
log, mert elegendő (és a maga idejére eső) 
csapadék nélkül a zabosbükköny alacsony 
maradhat. Ettől eltekintve azonban, említett 
zabosbükkönyvetés szép állása és gyommen- 
tessóge csak dicséretet érdemel.

A gyommentessóget azért hangsúlyozza 
annyira a bizottság, mert a tavalyi kalászo
sokat (zabot) a vadrepcze nagy mértékben 
ellepte. Ez mindenesetre annak a következ
ménye, hogy a bérlet átvétele óta először 
adott mélyebb szántással nagy mennyiségű, 
eddig a földben pihent vadrepczemag hoza
tott fel a felsőbb talajrétegekbe, ahol (a mű
trágyák hajtó hatásával kapcsolatban) erőtel
jes diszlésének feltételeit a legtökéletesebben 
megtalálta.

Mindenesetre kívánatos, hogy a vad
repcze közvetlen irtásán kívül a tavaszi ka
lászosok termesztése egyelőre korlátoztassók 
és a többi őszi rozs, takarmánynövény és 
gondosan kapált kapásnövóny termeltessék, 
melyekkel a vadrepcze közvetlen irtása leg
jobban biztosítható.

A vadrepczének buja növekedése kü
lönben indokolttá teszi, hogy rokonnövénye 
a fehérmustár (sinádis alba) takarmányterme- 
lósi czélokból a veíósfogóba felvóttessék,

3. A kapásnövények közül a zöld mű- 
trágyás burgonya szép fejlődésü és erőteljes 
növekedésű volt (V. tábla.)

Az amerikai módszer szerint vetett ten
geriről csak az őszi szemle alkalmából mond
ható vélemény. (IV. tábla.)

4. A szóló egyike volt a legszebben be
állított szólóskerteknek, melyet a bizottság
nak az országban látni alkalma volt. A múlt 
évi silány eredmény után a műtrágyák ha
tása bámulatrakeltó volt, a kiváló bó fürtter- 
mésben és a duzzadó egészséges hajtások
ban. Az őszi rozszsal együtt a szólóben volt 
az egy évi munka sikere legszembetűnőbb.

Felelős szerkesztő és lapkiadótulajdonos: 
kopcsányi Hlatky-Schlichter Gyula.

A mándoki félvér ménes feloszlatása 
alkalmából a fónyeslitkei r. k. plébánián 
egy „Kuruc, tói származó tény észkanca, 
mely „Labancától vemhes, 4 évss és egy 
idei „ Labanc“■-tói származó kanca csikó' 
jával együtt e la d ó .

Az ujkisteleki szelében 1600 D - i l  jól 
beültetett szüld terméssel együtt szabad- 
kézbül e la d ó .

Értekezhetni lehet H r a b o v s z k y  
S ó m  u e l le l  Rózsa-utca 6. szám alatt

Polacsek Lajos Nyírbátor,
pyó gyb a tA w

Z X Z S & B t t  S Ó S B Q R S Z I S Z
kit Anti készítm énye fo lyó  évi augeoztes  
®  havában  fe rga le m b a  kerül. s s
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*4 ! / í  bélbete^, ésvásytalan, lesová-
r  KI nyodáshoz hajlaudós, használja a számos év óta 
iénalí bizonyult gyom orból, Mliamann gyógysaerész- 

tdl Stéckerauban.
* i ■ szabályozui és épségben tartani akarja jó
AKI emésztéséi, használja a Schaumann-féle gyo-
niorsót, tapas talni fogja, hogy más szerek ellenében 

mily jól érzi magát.
r* eltávolítja azonnal a fölösleges gyo-
iJ^O ÍslU i S U  m orsuvatésel"iii*zditjaazem ész-

té-t. Egy doboz ára 1 korona 50 fillér.

Gyomorsó-pasztillák
hatást teszik, mint a gyomorsó. Ára tarsolyonkint 3 
cliiolával, á 10 gyomorsó pasztillával K 150. l’ó.s- 
jii szétküldés legkevesebb íl dobos megrendelésnél 

— utánvéttel —

S C H A U M A H N  gyógyszerész
s  Stoekerauban. —
Kapható m in d e n  £fyógfyszertá.rban.

Könyvnyomda. Könyvkötészet. 

Irodaszer nagyraktár.

Meghívó.

IIII

laav v á l a s z t é k ! !
= a legújabb napernyőkben =

Mesés olcsó árban

’’v r  i  k  s  á  n  óF e u e r  m
férfi-, női- divat és rövidáru üzletében

Nyíregyházán, városház palota mellett 
Bethlen (Szentmihiilyi)-u. oldal

B o r b é l y  Sámuel
Nyíregyháza, Városháza-palota.
Telefon 140. Telefon 140.

Könyvnyomdámban, amely ú jte lü k 
kel és gépükkel van felszerelve, 
jutányos áron készülnek üzieti- és 
gazdasági nyomtatványok, eske- 
tési- és eljegyzési értesítések, báli 
meghívók, hivatalos nyomtatvá
nyok, névjegyek stb. stb.

Könyvkötészetemben csinos és tartós 
munkák gyors és olcsó készítése.

Irodaszerekből nagy rakiár.

Szállítások az egész megyében. Vidéki meg
rendelések pontosan elintéztetnek. Jegyző 

és ügyvédi nyomtatványraktár.

ELADÓ
Vécsey-utca 19. számú házam, 

mely áll 2 nagy szoba-, konyha- 

és verandából s egy kisebb épü

let egy szoba és konyhából.

Értekezhetni a háznál.

K I N C S E T  E R
a r r  O R D  Y -fé leHollandi 3 király tea,
mivel nemcsak hashajtó, hanem egyúttal 
étvagyjavitó, gyomortisztitó, emésztést elő
segítő, bélmüködést szabályozó, nemkü
lönben a legmakacsabb gyamorbajon is 
segít, i—  Csomagja (kbl 10 — 12- 
szeri használatra) gyógvtárban 50 fillér.

K é s z ítő :

Tordy Gy. oki. gyógyszerész
Budapest, Üllöi-ut 89-ik szám.

A „Júlia Gőzmalom R.-t. Nyiregy- 
házán“ í911. évi szeptember hó 2-áu 
délelőtt 10 órakor saját helyiségében 
tartja

évi rendkívüli közgyűlését,
melyre t. részvényeseit tisztelettel meg
hívja.

Tárgy :
1. Alapszabályrevizió és esetleges mó

dosítás.
2. Esetleges indítványok.
Nyáregyháza, 1911. augusztus 18.

Az igazgatóság.

Tiszta agyagból készült szép és jó

cserép, fali tégla
és legszebb

nyersfalazati tégla
csak a

1

I

11
Karczagon szerezhető be, hol 
egyes waggonrakom ányok is 

megrendelhetők.

I
!
i
\
I
í
I
i
I

A szántói savanyuviz-forrás
vidéki főelárusifókat keres. A viz 
igen olcsó és nemcsak mint gyógyvíz hasz
nálatos, hanem nagy- természetes szén
savtartalmánál fogva hivatott az annyira 
elterjedt szódavizek és telitett vizek helyet
tesítésére. Fix számlára kizárólagos eláru- 
siíás biztosittatik. — Érdeklődők írjanak

„Természetes

savanyuviz*
jelige alatt.

B u d ap est, postafiók 239.

NIGRIH
(F a n u ia o tf)

■ legjobb  cfp&krént 
UMmIM kakától 

A bécsi niU nrf MÍOUmh I

1 Nyireiyliáza legnagyobb Tálasztn bnlorárnbáza!
* Alapítva 1903.

I N G Y E N  !
kap egy p*mpá*
hangverseny beszélő
gépet, ha 10 lemezt 
vásárol ÍO forintért, 
Ae csakis

Wagner
a „Haagszer- 
klr*lj“-nál.

Imd*pent, JázseA- 
k5rmt lS-ik a**M. 
Okvetlen kérjen U-

B»ezj«ffí».éket.
Javltónstkely. MUt 

njrla Imu

Pazonyi-utca 10. sz. 5

§
i
!

(5 Üzletem kibővítése alkalmával teljesen újonnan a legdivatosabb kivi- 
© telü bútorokkal berendeztem a fővárosi minta szerint, állandóan raktáron tar- 
S  tok fényezett kőris, cseresznye, jávor, citrom, paliszánder, mahagóni és más 
^  különféle anyagokból készült részben saját készítményü háló, ebédlő, 
a  uri ós női szalon berendezéseket, vas, fólróz és egész réz háló és vendég
ül szoba berendezéseket, úgyszintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bútorokat 
0  (tömör iából is) stb. stb. itt tel nem sorolható de raktáron levő különféle 0  
© bútorokat is utélérhetetlen olcsó árban árusítok. ©

Tisztelettel ^

(Leleten szónkat is ízt. Ifliefaqiokoi zárra. Glück Jenő $
Raktáron állandóan 200 kilőnféle lak berendezés található. ?

& S 3& Í
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Kötőgépek!
Újdonság háztartási és ipari 

célokra. Kényelmes

ré s zle tfize té s re
is kapható. Kérjen árjegy
zéket. Tanítás Budapesten 

ingyen.
Fog! József Lajos

mügép̂ M, Bsdapest. ▼]., Ar&di-n. 11.

Kovács Gyula
mübutorgyáros bútorcsarnoka

megny í l t
Debreczenben, Hunyadi-utca 17. sz.

(D em etrow ics -p a lo lá ba n ).

A köztudatba ment át “ hogy 1 

c s a k i s  !

I

i
i♦

KÁLLAI LAJOS
motorgyára

Budapest VI., Gyár-utca 28
--------------------j

szállítja teljes jótállás mellett a leg- 
hirnevesebb motorcséplökészieteLet.
— Saját érdekében kérjen minden 
gazda disz-fóárlap»*, m ellet ingyen 
bérmentve küld a gyár. ____

1907. évi kiállításon aranyérem és diszoklevé I. Borsajtók
legujabb rendszerű, künyökszerkezetü .KOSSUTH" 
„KINCSEM', „HEGYALJA", .ACÉLORSÓS-, a ma
gyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. Le; újabb 

rendszerű viznyemásu (hydralikus)

k e t t ő s  k o s a r u  s a j t ó k
nagyOxem tt p ré s e lé s h e z .

Sajtóink tőelőnye t a must sehol sem érintkezik Tas- 
részekkel! Egyszerű kezelés! Óriási erőkifejtés! A 
törköly egy darabban és könnyen kivehető ! Egy em
ber által könnyen kezelhető ! Szőlőzuzók és Bogyóy.ik. 
„VILLÁM' legujabb centrifugális bogyózó és zúzógépek

S z i l á g y i  ts D i s k a n t
gépgyára M iskolci

Á rje g y z é k  in g y e n .

aranyéré N ag yvárad  : I dij d íszoklevél.

Kállai Testvérek
motorgyárában

Budapest, Nagym ező-utca 43. sz.

! 
i 
i
• i  -

Az egész országban legjobbnak elis- 
[mert „Gloria“ benzinmotorok, motor- 
cséplőkószietek, nyersolajmotorok, tel- 

| jes malomberendezések részletre

legolcsdbban kaphatók.

Nagy munkaképesség!
Teljes jótállás! Árjegyzék ingyen!

h :

Használt motorok, gőzgépek, cserébe 
vétetnek.

Ha

Ön
g y á r i  m u n k a  h e l y e t t

csinos
tartós és olcsó cipőt akar viselni, más
kép el nem éri, csak ha

m in d ig
Lakatos Lajosnál

(Kossuth-tér) vásárol, — ki nem hir
deti, hogv

nincs többe fájós láb
s emeli ót gyári árut ad hí, — hanem 
ő maga, mérték uiáo készíti a cipőket, 
a legkilogásíalatiabb kivite'hen.

Fontos figyelmeztetés! j

I
í

K á l la i  L a j o s  hírneves motorgyára g 
eztendő össze m á s  
n e v ű  c é g e k k e l .

t—

\ Telefonszám: 29

.~s

ü

r‘ . • ■
.  115 í 5tp  ;?yp.-r-> M

v .’*9 ■..« "  - >

Hálók, ebédlők, uriszobák, zongorák, : 
'-zitlonok, teljes szálloda, liirdő, penzió- j 

kastély-berendezések m ég soh a ; 
nem létezett efísnyos fizetési 
\i t é t e l e k  írjeSSct* szállíttatnak bár- j 
h . — Költségvetés díjtalan. — Nagy | 

album 1 korona.

Véf irt Laki erendezésí V Halat I
B u d a p e e t ,  S z e r t c s c n - u t c a  íO,

vrf*.» ?v? ■

j f e . . ‘V j.  _ e . . .  ,

^  * • • ■

3 Ü ;

• V /.■ % ■
: >v -Vv.v -feiVi.

y * ’  ’

T Ó T H  G Y Ű
vbskereskedése Debreczenben,

Piac-utca 20. szám.
Legnagyobb raktár hazai és Budvveiszi gyártmányú

porceilán kályhákban
valamint Meidingi rendszerű és

folyton égő kályhákban.
V asbutorok,- gy< rmekágyak- és kocsik, fürdő
kádak,- jégszekrények,- fényezett fémáruk- és 
konyhafelszerelések, tornyos-és francia, vala

mint parcellán burkolatú konyhák. 
Szerszámok minden iparághoz, építési vasalá

sok, vasgerendák stb.

Árlap 1000-nél több ábrával ingyen és bérmentve.

Fegyverek és vadászati felszerelni cikkek 
különlegességi raktara.

Külön képes árlap ingyen és bérmentve.

„Ursus“
borsajtók

a legerősebb felső 
nyomású acélgerenda 
rendszerben 3 erö- 

áttótellel.

töm lők-, fejtoesa- 
pok- és pincefel

szerelések.

’-’W'
3 1l lv. é v  ■ - ■
ó

t á j
á sjSu

w ?

Nyomatott Borboly Sámuel könyvnyomdájában Nyíregyházán.
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