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II nemzetiségi kérdés időszerűsége.
Irta : S. K. L.

Sokan voltak, kik Tisza István fel
szólalását a nemzetiségi kérdésében nem 
tartották időszerűnek. Ezek arra alapí
tották véleményüket, hogy a választás 
eredménye, mely a nemzetiségek vissza
szorításával járt, a nemzetközi politika 
mai állása, a napi renden levő kérdések 
fontossága mind oly tényezők, melyek a 
nemzetiségi kérdések jelenlegi feszegeté- 
sének ellene szólnak. Montianunak most 
meginduló akciója azonban ellene szól a 
kétkedőknek s Tisza István gróf állás
pontját igazolja. Az izgató politika letö
résére és egy mérsékelt politikai irány 
létrehozására irányuló törekvések mind 
nagyobb sikereket érnek el. A román 
papság, melynek értelmi és hatalmi fö
lénye vezető szerepet biztosit az összes 
román lakta vidékeken, főpapjaik jó pél
dáját követve, mind nagyobb számmal 
csatlakozik a megértés politikáját követők 
pártjához. Általános lesz azon meggyőző
dés, hogy a nemzetiségi kérdést nem lehet 
erőszakkal az államhatalommal szemben 
alkalmazott terroriszmusszal megoldani,

hanem a kölcsönös méltányosság alapján 
kell (az alaptörvények tiszteletben tartá
sával) azon utat keresni, mely az ellen
tétek és izgalmak megszüntetésére vezet.

Tisza Istvánnak nem politikai prog- 
ramtalanság adta ajkára a nemzetiségi 
kérdésben elmondott beszédét, hanem a 
magasabb államférfim szempontokból ki
induló használni akarás. Magyarországon 
a nemzetiségi ellentétek az azokat kísérő 
összes káros jelenségekkel együtt állan
dóan megvannak. A mi pedig káros és 
állandóan megvan, arról lehet hallgatni, 
de a hallgatás soha sem teheti időszerűt
lenné a kérdések végleges megoldására 
irányuló politikát.

Ez volt Tisza felfogása is, melyet 
minden higgadtan gondolkozó, a viszo
nyokkal tisztában lévő, hazáját szerető 
magyarnak osztania kell.

Mert, lehetnek eltérések a bajok 
orvoslásának mikéntje körül, de ezen 
ellentéteknek is el kell simulni azon közös 
törekvésben, mely hazánk eme régen 
vajúdó betegségéne!: meggyógyít ásában 
nyilvánul. Itt nincs helye sem egyéni 
ellenszenvből fakadó akadékoskodásnak, 
sem szűkkeblű politikai következetlen

következetességnek, mert nem egyénekről, 
hanem az ország fontos érdekeiről van 
szó, Nem lehet ezért eléggé elitélni azon 
törekvéseket, melyek még a tisztúlási fo
lyamat megindúlása előtt akadályokat 
gördítenek a nemzetiségi kérdések meg
oldása elé, midőn már az első lépésnél 
is az időszerűtlenség jelszavával akarják 
lehetetlenné tenni a második lépést.

Államférfi ui érzék hiánya, vagy a két
színűség az, mely ilyen politikát hirdet 
és a naivitás az, mely ilyen politikát 
támogat.

Mindazon országokban, hol a kormány 
és közvélemény nemzetiségi kérdésekkel 
kénytelen foglalkozni, egyazon szempontok 
irányadók. Ezen szempontok pedig: a 
nemzetközi politika állapota és az illető 
nemzetiségek anyagi és kultur ereje. Ha 
mi is ezen kiindulási pontokat tartjuk 
szem előtt, akkor mi sem juthatunk más 
következtetésre, mint Tisza István, midőn 
említett beszédében kijelenti, hogy soha 
Magyarországon a nemzetiségi kérdések 
megoldására, az agitációs politika meg
ölésére alkalmazott időpont nem kínál
kozott.

A balkáni viszonyok szabályozva van-

T A R C A .
A sszonyokról—asszonyoknak.

(Folytatás.)
Lenyugodott a nap. Az ég még izzó vörös 

fényben ragyog, de a forró övi puszták hirtelen 
éjszakája gyorsan terjed Kelet felől, hogy az 
életet keltő esti szellővel felébresztvén a bágyadt, 
fáradt természetet, buján boruljon rá a földre.

A zsidók sátor-táborának legszélén áll 
egy ember sátra. A kimerült fény utolsó sugarai 
bevetődnek a sátornyiláson s kísérteties fényben 
domborítják elő a sötét háttérből az imádkozó 
aggnak és unokájának markáns vonásait, arcuk
ról fanatikus hit, földöntúli rajongás tükröző
dik le.

Mózes! Mózes! — mormolják sűrűn egy
másután s midőn bevégzik imájukat, az agg 
homlokon csókolja a fiút.

— Fiam ! Jehova hatalmas s ha akarja, 
már holnap itt lesz Mózes és megszabadítja 
Izrael népét a bűntől, a sülyedéstöl.

— Óh nagyapa, ha itt lesz, azon nap pusz
tulás lészen itt, de Izrael népe újra vissza tér 
Abrahám, Izsák, Jákob Istenéhez.

— Térj aludni fiam. Jehova őrködjön ál
maid felett.

— Jó éjt apám ! — s a fiú megcsókolja

nagyapját alázattal, szeretettel. Azután úgy tesz, 
mintha nyugodni térne, de alig távozik el az 
agg, leborul a földre s onnan les át egy nyíláson 
az asszonyok lakába. Teste izgatottan remeg s 
fényes nagy szemei nagyra nyitva nyelik az 
eléje táruló képet.

Bent a fin anyja öltözködik s rakja egymás 
után magára a selyem rongyokat, boglárokat s 
függőket és jóillatra való kössöntyüket.

Közben kint megszólalnak a kürtök s hosszú 
menetek vonulnak tova, a Jehováról megfeled
kezve, hogy Ball-Pegornak, az idegen Istennek 
áldozzanak. Szerelem, vad perverzitások és a 
bor mámora az, mellyel az uj Istent tisztelik 
és a fiú anyja is ide készül titokban vad kéj
vágytól hajtatva. Kiment a sátorból, azután 
elvegyül az ordító, önkívületi állapotban vadul 
éneklő embertömeg közzé.

A fiú pedig felkel a földről, lelkében a ki
törő fájdalommal melyet csak az elszántság tür
tőztet, de a vékony sárgás-fehér bőr alatt élesen 
lüktetnek a kanyargó kék erek. Kilopódzik a 
házból és édesanyja után rohan.

Kint beáll az éj, de azért nincs sötét. Nem 
messze egy dombon áll egy hatalmas, tiz ölnyi 
magas bika alakú bálvány, mely körül órási 
fahasábok égnek, rémesen világítva belé a sötét 
éjszakába.

Az asszony is, a fiú is oda tartanak. Az 
elsőt forró vére hajtja, a másikat egy borzasztó 
gyanú, hogy anyja is azok közé tartozik, kik

megfeledkezve a nagy Jehováról, az élvezetek 
kultuszának, a nőiesség és férfiasság istenének 
áldoznak. Korán érett férfias lelkében borzasztó 
küzdelem folyik.

Rajongással szereti anyját, de amióta él 
megboldogult apja, nagyapja egész környezete 
a nagy bosszúálló Jehova iránti félelemben 
nevelte s igy kegyetlenül marja lelkét azon 
gondolat, hogy nemcsak Izrael népe, de még 
tulajdon szülő anyja is elhagyja hitét. Cserjés 
bokrok terülnek el a nagy bálvány körül. A fiú 
feszülten figyel, nehogy eltévessze szeme elől 
anyját. Minél közelebb mennek több és több 
emberrel találkoznak, kik mind ez áldozati 
helyre törekednek. Szerelemittas nóták dallama 
üti meg a haladók fülét és kacaj visítással ve
gyül a tánc-zenének egyhangú ütemébe.

Most kiérnek a tisztásra. A bálvány áldozó 
papja elhelyezi a melegedő bálványba a hívők 
áldozatát: az eleven állatokat, a magvakat és 
egy áléit gyermeket. Az azelőtt csoportokban 
dőzsölő hívők ott hagyják a bokrok alatti lágy 
pázsitot s őrült ordítással, vad táncba kezde
nek, melyet azonban a papok szolgái által szított 
tűzben izzóvá lett bálványból kiharsogó velöt- 
rázó sikoltások tulharsognak . . .

A fiú keblében borzasztó fájdalommal 
szemléli a soha nem látott dolgokat s félve, 
remegve meghúzza magát egy bokorban.

Aggastyán.
(Folyt köv.)
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Újdonságok u. m. cipők, Borzalino kalapok,

íj keztyük, harisnyák, ruhadíszek stb. má 

lasztikban megérkeztek —

m ár óriási vá-
Eisler Károly

cipő-, kalap-, női-, férfi- d ivatáru  
üzletében.
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nak. Az ifjú Törökország erőteljes fejlő
déssel belépett a haladó európai állam
hatalmi tényezők sorába és erőteljes 
politikával áll ellen a felforgató ábrándokat 
hajszoló kalandorkodásoknak, Bosznia-Her- 
czegovina megszűnt darázsfészeknek és a 
legkülönfélébb aspirációk tárgyának lenni. 
Szerbia a változtathatatlanba beletörődve 
megbékélt a Monarkiával, Románia, Bul
gária és a közel jövőben Montenegró is, 
mint modernül élő királyságok nem a 
rendbontásra, hanem a világbékére irá
nyuló törekvésekkel illeszkednek bele az 
európai koncertbe. Oroszország a japán 
háborúban vereséget szenvedett a balkán 
ügyekben diplomáciai kudarcot vallott oly 
annyira, hogy mire újból kezdené törek
véseinek a Balkánon való érvényesítését, 
modern államokkal rendezett viszonyokkal 
fogja szemben találni magát, hol nem 
lehet borravalókkal pusztító vérrontásokat 
rendezni.

Erről az oldalról tehát megszűnt azon 
állapot, mely folytonos alakulásaival er- 
jesztőleg hatott a mi nemzetiségi viszo
nyainkra is és a legkülönfélébb eszmék 
megszületéséhez ez vezetett,

A politikai egymásra hatás meglazu- 
lásának természetes következménye a 
kulturhatások gyöngülése. Ott állunk ma, 
hogy elérkezett azon pillanat, midőn a 
nagy gazdasági és kulturális fölény könnyen 
a saját körébe vonhatja a politikai viszo
nyok folytán mindjobban magára maradó 
nemzetiségeket. Hiszen a változott viszo
nyok legvilágosabb bizonyítéka a 70%>-kal 
megfogyott párt, mely azelőtt késhegyig 
menő harcot hirdetett.

Ideje már egyszer, hogy e régen vérző 
sebek meggyógyuljanak. Ám a gyógyulás 
csak akkor lesz teljes, ha magyar szokás 
szerint nem szalajtjuk el a kedvező alkal
mat s nem tűrjük, hogy a nemzetiségi 
agitátorok újra hatalmukba kerítsék a 
tömegeket.

Gyermekvédelem és erkölcstelenség,
Akinek szíve érezni tud, elismeri, hogy a 

szerencsétlen gyermekekért fáradozni, egyik leg
szebb emberi kötelesség. A gyermekvédelem 
áldásos munkája, mindenre kiterjedő figyelme, 
az eltaszitott, elhagyatott, árvaságra jutott gyer
mekek sok ezreiről gondoskodik.

Sajnos, hogy tömérdeken vannak, akik a 
gyermekvédelem gondosságát arra használják, 
hogy a szülői terhes, de szép kötelesség telje
sítése elől kitérjenek. Régebben is voltak sze
génységre jutott családok, nyomorral küzdő 
özvegyek, bűnre tévedt anyák, de eltartották 
gyermekeiket. Ma, a legelső megpróbáltatásnál, 
a gyermekmenhelyre gondol sok anya s könnye
dén vallik meg gyermekeitől. Az ilyen nőkből 
ki van halva az edes anyai szeretet.

Mindez nem elég. Ezelőtt a kisértésnek ki
tett nő arra gondolt, hogy nem képes, vagy 
nehezen tudja születendő gyermekét eltartani, 
megmaradt a tisztesség utján. Ma sokan vannak, 
akik a következményekkel nem törődnek, mert 
vannak jó emberek, vannak intézmények, melyek 
védelmükbe veszik a születendő gyermeket. 
Innen van, hogy alig serdülő gyermekek lesznek 
anyákká es pirulás nélkül követelik, hogy gyer
mekük gondozásba vétessék.

Korán tönkre ment, betegségektől elsatnyi- 
tott, munkára képtelen nők élősködnek a kór
házakban, vagy a jó emberek könyörületéhez 
folyamodnak. Az erkölcstelenségnek tömérdek

áldozata veszélyezteti az ifjúság testi épségét. 
Mindennek nem lehet más oka, mint az, hogy 
a könnyelmű nők, a következményektől nem 
tartva, a gyermekvédelembe bízva, viszik vásárra 
fiaialságukat.

Hallani vélem, hogy az emberszeretet gon
dosságának nem szabad személyekben válogatni, 
körülményekkel alkudozni. Ez igaz. Az is igaz, 
hogy épen eme felfogás következtében sok do- 
logtalan, könnyelmű ember részesül olyan jó té
teményben, melynekcá'jaszegényeken, önhibáju
kon kívül elszegényedett embereken, szánalomra 
érdemes gyermekeken segíteni.

Nagy hiba, hogy a gyermekvédelem köz
pénztárból, városok, községek pénztárából, a 
társadalom adakozásából teljesítheti szép fel
adatát. Hozzon áldozatot az állam, hozzanak 
áldozatot a városok és községek, a társadalom 
és vagyonos emberbarátok segítsék a gyermek- 
védelem munkásságának sikerét előmozdítani; 
visszatetsző, káros körülmény azonban, hogy 
erkölcstelen nők könnyelműsége miatt szaporod
janak az egyes, eladósodott városok és községek 
kiadásai.

Már most tapasztaljak egyes, népesebb köz
ségek, hogy az elhagyott gyermekesért a gyer- 
mekmenhelvek számlájára fizetendő összeg je
lentékeny. Olyan uj, régebben ismeretlen adó 
ez, mely a közköltség százalékát erősen fokozza. 
Mi lesz később, ha a gyermekeikkel nem törődő 
szülők, férjtelen anyák száma, az erkölcsiseg 
hanyatlásával, emelkedni fog?

Gyakori eset, hogy a természetes apa ellen 
per indittatik, de eredménytelenül, mert. az apa
ság vitás, mert az apa vagyontalannak bizonyul. 
Az ilyen esetben is a gyermekmenhely, a község 
fizetésre szorítása, az utolsó védelem.

A mostani állapot ezer és ezerokból vesze
delmes. A helyzeten könnyíteni azonban, nehéz 
feladat. A hatóságok, a gyermekmenhelyek vajmi 
keveset tehetnek. Ismét a társadalmon van a sor, 
hogy a könnyelműségnek, erkölcstelenségnek s 
ezzel a közpenztarak megadóztatásának útját 
vágja. Ha a társadalom éreztetni fogja ítéletét 
azokkal, akik erezni tudnak, a szülők nem igye
keznek szabadulni legelső, legszebb kötelességük
től, a gyermektartás gondja és kiadásaitól. Ha 
a társadalom kiközösíti az erkölcstelen nőket, 
az élvhajhász férfiakat, a megbélyegzett embe
rek, viselni lesznek kénytelenek az elitéltetés 
súlyos következmenyeit s a tisztesség utján 
igyekeznek maradni, melv körülmény lehetővé 
teszi, hogy a gyermekvédelem az igazi szeren- 
csétlenekről gondoskodhassak.

Nyíregyházi kirakat verseny!
E szó .kirakat verseny” a legtöbb olvasó 

előtt még teljesen ismeretlen, és furcsánhangzik. 
És miért ? Mert teljesen szokatlan valami a 
nagyközönség előtt.

Általában a nagyközönség hozzá van szokva 
.Hangverseny, Lóverseny, Kerékpárverseny sőt 
női szépség verseny” és számtalan — más for
májú versenyekhez, csak éppen a kirakat ver
senyhez nem. Pedig a számtalan versenyek 
között a kirakat verseny az amely határozottan 
első helyet kell hogy foglaljon.

A kirakat verseny nemcsak érdekessége 
szempontjából nézve foglal el első helyet, hanem 
szépség, hasznosság és ami a fő ez által az 
idegen forgalom előmozdításának — első ténye
zője. A kirakat ha érdekessen és csak nemi 
leleményességgel is, de annál több rafinériával 
van elrendezve, az nem csak az üzletben lévő 
áruk van kirakva a nagyközönségnek bemutatni, 
hanem ha a kirakat mindjárt egyszerű áruból 
is, de leleményesen van elrendezve látványos
ságot képez. És azt mindnyájan nagyon jól 
tudjuk főkép magunkról, hogy bármilyen sür
gős teendőnk is van, de menet közben bárminő 
csekély látványosság szemünknek kínálkozik 
akaratunk ellen is, hacsak egy kis időre is 
megállunk és megnézzük azt. Tehát a házakat 
Ízléses elrendezése által látványosságot teremtünk 
és a látványosság az üzletnek reklámot csinál.

£> Z A tí U L, L. O_______
Ha szépészeti szemportból, a kirakat — 

verseny első helyet foglal el (értem a város 
szépészeti szompontjából ) az elvitá/hatatlan.

Európa legtöbb várossában ahol a — mai 
modern korral lépést akarnak tartani, nemcsak 
a város elöljárósága kebelében, hanem külön 
szépészeti egyesületek működnek és folytonosan 
buzdítják a nagy közönséget, hogy hazaikat s 
különösen ablakaikat díszítsék fel virágaikkal. 
És ha azt vesszük kirakat sem egyéb egy 
nagyobb szabású ablaknál.

Tudjuk azt nagyon jól, hogy ha valahol 
valami szépet látunk azt el nem felejtjük, éppen 
úgy nem felejtjük el a csúnya dolgot sem. A 
szépet szeretnénk mégtöbbször látni a csúnyát 
azonban nem. Ez vezérelte a városunkban ala
kúit szépészeti egyesületeket, hogy együvé tömö
rüljenek. és ez által a várost szépészeti szem
pontból előmozdítsák, de — szem előtt tartják 
a város vezető emberei is, mert a város ez 
által, hogy szépségével jóvisszaemlékezést gya
korol az idegenre, tehát az idegen ezáltal a 
városba vissza-vissza vágyik, és ez emeli az 
idegen forgalmat. És amely városban nagy az 
idegen forgalom, ott a kereskedelem virágzik, 
és a varos minden polgárának közvetlen vagy 
közvetve feltétlen haszna van, és anyagilag is 
gyarapszik, s ott a hol a város polgársága 
anyagilag rendezett viszonyok közt van, ott a 
város vezetőségének sokkal könnyebb a modern 
culturális czélnak minden tekintetben megfelelni.

Hasznos-e a kirakat verseny? Feltétlenül 
hasznos. Azt hiszem majdnem mindenkivel meg
történt már, hogy egyszerű sétára indulva esze- 
agában sem volt valamit vásárolni, de sétái 
közben feltűnő és csinos, tehát érdekes kirakat 
előtt elhaladva, meglát egy tetszetős tárgyat, s 
miután ezen tárgy oly csinosan volt a kirakatba 
elhelyezve, hogy nembirt a vételkedvnek ellent- 
alni, akarata ellenere megvette.

S mi ebből a tanulság ? kézzel fogható 
bizonyíték az, hogyha ez a tárgy csak úgy oda 
lett volna dobva, vagyis Ízléstelenül lett volna 
a kirakatban elhelyezve, a figyelmet — nem 
keltette volna fel, s így a vétel megnemtörténik.

Tehái a szép kirakat nemcsak egyik födísze 
az üzletnek, hanem bemutat, kínál, dicsér és 
elad, egyszóval a kirakat a hasznos tényezőkhöz 
tartozik, tehát azt kötelessége minden kereske
dőnek szigorúan megbecsülni.

És miután a szép kirakat a kereskedőnek 
anyagi hasznot is hoz, nemszabad attól a kira
kattól semmit sem sajnálni, s azt gavallér módra 
kell kezelni, és hogy gavalérságával folytonosan 
imponáljon, mentül gyakrabban kell azt új- és 
új köntösbe öltöztetni, hogy a már elfoglalt 
előkelő helyet helyet soha elne veszítse.

Amint már említettem a kirakat rendezése 
sok leleményességet, annál több rafinériát 
és ízlést kíván. De azzal nem aztakarom mon
dani, hogy a kirakat rendező valami kiváló 
művész legyen, (mert ezen a téren is vannak 
művészek) de azt sem akarom mondani, hogy 
egyszerűen bízzuk azt tapasztalatlan kezekre. 
A kirakat rendezésnél fő dolog az hogy a kira
kat rendező némi gyakorlattal bírjon, s kevés 
szépségi érzéke is legyen ; és ne csak a maga 
ízlésének tegyenek eleget, hanem azon törekedjék, 
hogy a helyi viszonyokhoz képest az általános 
ízlésnek is meg feleljen. Továbbá a kirakat 
rendező nagy figyelemmel legyen arra, hogy a 
kirakat rendezéséhez felhasznált áru ne légven 
kizárólagosan model darab, hanem mentül több 
cúrens czikk. Figyelemmel legyen a kirakat 
rendező arra is, hogy az általa rendezett kirakat 
ne legyen túlságosan tarka és ne legyen túl 
zsúfolva, továbbá a kirakatban elhelyezett árú
kon feltüntetett árak szigorúan feleljenek meg 
az üzletben lévő hasonló árúknak. Ezt azért 
vagyok bátor megemliteni, hogy a verseny 
képesség nemcsak látszólag, de a valóságnak is 
híven megfeleljen.

Elmaradhatatlan kelleke a kirakat rende
zésnek az is, hogy este a helyes világítást és 
nappal a helyes árnyékotást adjuk meg. Továbbá 
szigorúan figyelemmel kell lenni a kirakat ren-
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dezónek a színek összeállítására, hogy azok úgy 
nappal, mint esti világításnál megfeleljenek, de 
arra is figyelemmel kell lenni, ho^y minő a 
világító test. Villany, szabadon égő gáz vagy 
aúer égővel, Acetylen — vagy egyszerű kőolaj, 
mert ezek az égő lestek este más, más szint 
adnak.

S végűi miután mint jo magyarok és haza
fiaknak lelkűkből fakad ezen jelszó „Nyelvében 
él a nemzet* úgy legyünk mi a mai kornak 
megfelelő kereskedők is, és használjuk ezen jel
szót „Üzletében él a kereskedő* es ha a mai 
kornak mindenben megakarunk felelni, nehéz 
munkánkhoz képest annak megfelelően élni kö
telesek vagyunk, azt amiből élünk minden oda
adásunkat ápolni, a kor haladásával, ha annak 
eleget teszünk, polgári kötelezettségeinknek le
szünk eleget, az által, hogy ilyen látványosság 
számbamenö kirakat versenyeket rendezünk.

Az ilyen rendezésekkel a várost idegenek 
valamint helybeliek előtt is érdekessé tesszük s 
minden ilyen érdekességnek meg lesz a maga 
haszna, az által, hogy emeli az idegen forgalmat.

Stappel Béla, kiáll, biztos.

Segíts magadon.
Valamelyik gyülekezetben hangoztatta az 

egyik szonok, hogy hazánkban a legtöbb ember 
olyan életmódot folytat, amely költségesebb, 
mint a mennyi jövedelméből telik és hogy 
Magyarországon igen kevés ember rendelkezik 
olyan jövedelemmel, amely tisztességes, ember
séges megélhetést lehetővé tesz. Minden kétségen 
felül all az, hogy e néhány szó helyesen jellemzi 
a magyar viszonyokat.

Az egyoldalú gazdasági politika nem gon
doskodott arról, hogy a lakosságnak megélhe
tési viszonyai javuljanak es hogy az eksziszten- 
ciáiis lehetőség erősödjék és sokasodjék. Az 
életviszonyok megnehezültek, mig a munka után 
jaro jövedelem alig emelkedett, de semmi esetre 
sem olyan mértékűén, mint ahogy a legszüksé
gesebb élelmi szerek ára felszállott. Ha valaki 
az úgynevezett külső életszükségletekről — élel
mezés-, lakas- és ruházkodásról — gondosko
dót*, alig marad meg valami jövedelméből és 
a legtöbb esetben nem is futja keresetéből.

Hazánk bölcsei, akik a dunamenti t. Ház
ban minduntalan agyoncsépelt frázisokat szaval
na^  bizonyára nem is sejtik, milyen demorizáio 
hatással van a becsületes munkával járó csekély 
keresetnek azokra is, akik tényleg dolgozni is 
akarnak. Ez a körülmény tereli a gondolatokat 
téves útra. Olyan jövedelmi forrásokat keresnek, 
amelyeket spekulációnak neveznek a közéletben, 
vagy pedig adósságot csinálnák. Teljesen mind
egy, mondják, takarékoskodunk-e vagy sem, 
adósságot muszáj csinálni, ergo csináljunk adós
ságot. Úgy sem hajthatják be rajtam. S csinál
nak adósságot, amig csak lehet.

Hasonló szellem lengi át közgazdasági éle
tünket is. De ezt csak mellesleg akartuk le-

Rövid néhány ev alatt megnehezült a meg
élhetési viszonyok Nyíregyházán is annyira, hogy 
gazdaságos élet meg a legnagyobb erőmegfeszi- 
tés mellett sem lehetséges. Bevonult a lakás
mizéria is. A lakások megdrágultak, de a 
mizerabilis lakásviszonyok nem javultak. Mas 
városokban drágán laknak emberséges lakások
ban, nálunk azonban drágán lakunk emberhez 
nem méltó lyukakban. A bajt tetézi még, hogy 
nincs már Nyíregyházán kellő számú kis lakás.

Ezen a bajon csak úgy lehet segíteni, ha 
a kis embereket egyesülés utján képesekké 
tesszük szociális működésre. Majd nem vala
mennyi közép és kisebb ekszisztencia egyesüle
tekbe és szövetségekbe tömörül. Ezeknek vagy 
hasonló egyesületeknek kellene modot nyújtani, 
hogy a lakás kérdést családi házak építése által 
megoldják. Megfelelő szervezkedés mellett Nyír
egyházán is lehetséges az, ami másutt sem tar
tozott a lehetetlenségekhez. Az önsegély az 
egyetlen ut, amely — a rendes élet paradicso
mába vezet. Az egyesült erőknek könnyebben 
nyújtanak hitelt is, amit szociális alkotásokra 
tel kellene használni. Az önsegély elvét át le
hetne vinni minden oly térre, amely alkalmas 
arra, hogy a megélhetést megkönnyítse. K.
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Vese- és hólyagtajoknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykő- ős fényképződésnél, a lég
utak és a kiválasztó szervek hurutos bántalmai- 
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Kiállításunk vendégellátása.
A magyarnak — ismerjük be — igen sok 

rossz tulajdonsága van, de viszont el nem vi
tathatók egyes oly vonásai, melyek más nem
zetnél föl nem találhatók. Előbbiekről nem szó
lok — nehogy avval a csúnya madár szokásai
val illettessem — hanem az utóbbi kevesek köz- 
zül egyik olyanra akarok hivatkozni, mely őse
inktől eredő egyik büszkeségünk s melyet soha, 
semmi körülmények közöt nem tudtunk meg
tagadni ; s e z : a vendégszeretet

Azt hiszem eléggé alkalomszerű most erre 
hivatkozni, midőn közvetlen előtte állunk kiál
lításunk és ez alkalommal teljes törekvésünkkel 
célzott és bizton remélt nagy számú vendégek 
látogatásának.

Kiállításunk alkalmára ugyanis nem keve
sebb, mint 6 különböző nagygyűlés és kong- 
res-zus van kitűzve, amelyek kiállításunk láto
gatóinak számát nagyban szaporítani hivatvák. 
Amidőn azonban ezek mellett sajátos helyi kö
rülményeinket is fontolóra vettük, mondhatom 
nem csekély gondot okozott, — s tartok tőle 
mindvégig okozni is fog — látogató közönsé
günk elhelyezésének kérdése.

E nem könnyű s néha apró részleteiben 
elég finnyás kérdés előkészítése céljából váro
sunk előzékeny rendőrfőkapitánya által segítsé
günkre adott rendőri személyzet utján bejáratva 
az összes lakájokat, jegyzékbe véve a felaján
lott fekhelyeket, összegyűjtöttük az erre vonat
kozó összes adatokat.

Ez adatok gyűjteménye azonban — őszin
tén megvallva — egyáltalán nem fedik a hozzá 
fűzött reményeket és pedig különösen 2 irány
ban, nevezetesen először is főként az egyszerűbb 
polgári lakásokban a tulajdono-aik által fölaján
lott fekhelyek aránylag magas, némelyek által 
személy- és naponként 7—8 sőt 10 korona bér 
ellenében vannak felaj ánlva ; másodszor pedig 
ez a lényegesebb kifogásunk, hogy a jobb mó
dúak. vagyis első osztályúnak minösitett lakások 
igen csekély számban vannak bejegyezve.

Távol állott tőlem azt kívánni vagy csak 
remélni is, hogy a t. lakástulajdonosok rendel
kezésökre álló felesleges fekhelyeket még csak 
nagyobb részben is díjmentesen bocsássák ren
delkezésére vendégeinknek, mert hiszen hatá
rozottan tudom, hogy a legtöbb látogató szíve
sebben veszi igénybe a rendes bér ellenébeni, 
mint a díjmentes lakásokat, ami által magát 
különös hálára nem kötelezte. De viszont a 
lakásbérek magas árával a helyzet túlságos 
kihasználásának vádját vonnánk városunkra. 
Kétségtelen ugyan, hogy ily körülmények között 
az idegen vendégek elszállásolása minden egyes 
lakásadónak több-kevesebb alkalmatlanságot is 
okoz, aminek gyakran még magasabb lakbér 
sem képezi ellenértékét, viszont más részről, 
vagyis a látogató részéről e szempontok alig, 
vagy egyáltalán nem vehetők figyelembe.

Az első osztályú lakások nagy mérvű hiánya 
azt hiszem tisztán félreértés következménye. 
Ugyanis személyesen többen azt a kifogást 
használták, hogy ezen időben úgyis lesz vendé
gük saját rokonaik és ismerőseik köréből s 
ezért nem ajánlották fel esetleg felesleges ven- 
dégszobáikat. Ezen felfogás és eljárás nehezíti

meg főként különben is elég nehéz munkánkat, 
mert előkelőbb vendégeink részére alig vannak 
felajánlott lakások. El nem képzelhető ugyanis, 
hogy mindezen lakástulajdonosok felesleges fek
helyeit egész kiállításunk tartama alatt saját 
rokonaik és vendégeik vennék igénybe, miért is 
közös érdekünknek igen hasznos szolgálatot 
tennének különösen ezen, de általában az 
összes lakástulajdonosok, ha minden egyes 
nélkülözhető fekhelyet és azzal együtt vendé
geiket is és pedig előzetes tudakozódás alapján 
fix napokra hozzánk bejelentenék. Ugyanis min
den háztulajdonosnál saját vendégein kívül 
bizonyára hacsak kevés napra és éjjelre, de 
mégis 1—2 vendég elhelyezhető és igy minden
esetre nagyban emelkednék vendég befogadási 
képességünk.

Újból hivatkozva tehát magyar mivoltunk 
és ettől elválaszthatlan közismert vendégszere
tetünkre, hiszem és remélem, hogy lakástulaj
donosaink nem vovják ki magukat továbbra is 
e mindössze pár napra terjedő teher alól, mert 
minden egyes tételre nagy szükségünk van, hogy 
vendégeinket kellően elláthassuk, azok pedig szí
vesen emlékezzenek nyíregyházi látogatásukra.

Szíkszay Sándor,
g. e. titkár.

Társadalmunk kiválósága!!
Nem tagadom, nem nagyon lelkesedem a 

vidéki hírlapirodalomért, mert mi tűrés-taga
dás, a legtöbb nagyon mucsai stílusban van 
szerkesztve. Nem tudom az előfizetést, avagy 
hirdetést akarják e meghálálni; de az a talp
nyalás, másrészről a személyes piszkolódás, 
amit legtöbb elkövet igazán émelyítő.

Elöljár e genrében, egy helybeli lap. Nem 
gáncsolni akarom, inkább ferdeségeire akarom 
figyelmeztetni.

E napokban p. egy temetésről olvastam 
körülményes beszámolást nevezett lapban, (ez 
az, ami szokásom ellenére, Írásra kényszerit.) 
Nem volt az sem r. k., sem g. k„ sem ev. ref., 
avagy ág. de még csak nem is unit. vallásu 
temetés; ha nem a szegény elhalt azon val
láshoz tartozott, melyet sértés nélkül megnevezni 
nem szabad, mert a megnevezést sertésnek 
veszik

Ha ezen temetésről szóló beszámolóban, 
az elhalt érdemeit, erényeit, magasztalták volna, 
meghatottan olvastam volna el. De nem arról 
volt szó. ellenkezőleg megemlítés tétetik, hogy 
az elhunyt „városunk társadalma egy kiváló fér- 
fiának“ volt rokona. Aztán meg hogy a teme
tésen egy efendi segéd-jelölt olyan magas szár
nyalása, s megható beszédet tartott, hogy még 
a fák is zokogtak. És amely beszédhez képest; 
kit is nevezzek csak meg ? Hock János egy
házi beszédei, elemi iskolai gyakorlatok.

Városunkban naponta vannak keresztelések, 
esküvők és temetések, ezekről, kényszerűségből, 
csak az anyakönyvezető vesz tudomást, ha; — 
ej kimondom é n ! Ha az izr. társadalomban 
keresztelő, (ez kérem nem lehet! a szedő) es
küvő vagy temetés van, akkor hasábokat írnak 
róla. De nem ám az uj szülöttről, az uj párról, 
az elhunytról, ha nem az atyafiságról, a kereszt- 
szülőkről, a bábáról, a násznagyokról; a szép 
fogatról, de főként a jeles egyházi férfiúról, 
kinek beszédét, sokszor több lapszámban kija
vítva szószerint közlik.

Beszélnek nagy, nagyobb, legnagyobb fér
fiakról, kik ilyen meg olyan, közeli vagy tá
voli rokonságban állanak az ünnepeltel, vagy 
elsiratottal.

Kérem szeretettel, ha ez nem mucsai szo
kás, akkor én Jancsi legyek!

Húsz év óta lakom Nyíregyházán, a megye 
szülötte vagyok, 30 év óta veszek részt a köz
ügyekben. A megye és város minden mozgalmá
ból kivettem részemet, sok mindenféle állással 
megtiszteltek eddig, de én azon kiváló férfiút, 
kiről az általam inkriminált újság cikkben oly 
magasztalóan szó van, én eddig nem ismertem, 
vele a közéletben, sehol sem találkoztam.

Felderítő útra indultam hát. Megtudtam, 
megmondták, hogy az említett kiváló férfiú, 
egy itteni cég könyvelője, (tisztelet a foglalko- 
zásnak). Megtudtam érdemeit is, a cég melynek
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szolgálatában áll, humanizmusból pénzkölcsönö- 
ket nyújt terményekre, gazdáknak és nem gazdák
nak. Közel áll, bizonyos gyomor-cseppeket gyártó, 
dinasztia csáládjához. mely dinastia feje igaz- 
hivö volt, de gyermekei között már r. k., g. k., 
ev. ref., ág. ev., és uram bocsá! zs. is van.

A eég egyik tagja, szeszszel tisztított pa
nama kalapot visel, tehát külsőleg is mutatja 
kiválóságot.

Társadalmunk nevezett kiválósága ezeknek 
dacára kegyesen tűri, hogy cégfőnökei lehesse- 
senek neki. Jó természete lehet!

Mivel most már ki veszekedtem magamat, 
ezzennel tudomására adom mingenkinek, akit 
illet, hogy én nem vagyok antisemita, ső t! És 
ezt bebizonyítandó, tessék eljönni kérem, ha 
nem hiszi, a kaszinóba, ott fog találni egy ne
gyed óra múlva, Alborák, székélyi Schvartz, 
Fridi, és a többi kiválóságával, a baknál.

L.

Kedvezm ény e lő fizető inknek.
Olvasó kezönségünknek szives tudomására hoz
zuk, hogy az .Ország Vasárnapja" címen f. é. 
szeptember hó '1-én megjelenik egy uj szép- 
irodalmi és közgazdasági heti folyóirat, melyet 
minden egyes előfizetőnk díjtalanul, szombati 
számunkhoz mellékeire fog megkapni.

Ezen kedvezményünk b jelentésével nem 
öndicsekvés a célunk, mert amit olvasógárdánk :ak 
ez által nyújtunk, rek ámot nem igényel.

Mindössze csak annyit jegyzünk meg, hogy 
az .Ország Vasárnapjáénak szerkesztősége az 
illusztris irodalmi és közgazdasági irók táborá
ból áll, hogy regény, tárca és novella sorozata 
a mestermunkák termékeit fogják képezni, hogy 
közgazdasági rovata független kiváló gazdasági 
szakírók cikkei révén ad olvasóinak tájékoztatást 
a hazai és világgazdaság termelésének, forgal
mának és fogyasztásának fontosabb fázisairól. 
Az „Ország Vasárnapja" első számának tartal
mát teljes részletességgel idejében fogjuk t. 
Olvasóközönségünkkel tudatni.

A szerkesztőség.
— A főispán kinevezése. A Budapesti 

Közlöny szerdai szama közli a következő királyi 
kéziratot:

A belügyminisztérium vezetésével meg
bízott magyar miniszterelnököm előterjeszté
sére gróf Vág Tibor földbirtokost Szabolcs- 
vármegye főispánjává kinevezem.

Kelt Bad Ischlben. 1910. évi julius 28.
Ferencz József, s. k.

A főispánt folyó ho 16-an fogják megfelelő 
ünnepségek mellett hivatalába beiktatni. A rész
leteket most állapítják meg.

— Ügyvédjelöltek mozgalma. Az ügyvéd 
jelöltek fokozott erővel dolgoznak a megindított 
mozgalom érdekében. A nyíregyházi ügyvéd
jelöltek — kedden gyűlést tartván — szintén 
bejelentették csatlakozásukat és elhatározták, 
hogy a nagygyűlésen képviseltetik magukat.

— Félszázados jubileum . Deli Mátyást, 
a magyarországi állatorvosok nyolcvan éves 
nesztorát, ünnepelték Tiszapolgáron, ahol az 
öreg hortobágyi állatorvos ötven éves közpályán 
való működés után, páratlan népszerűségnek 
örvendezve, öreg napjait éli. A nagyközség 
Dobos Gyula főszolgabíró elnöklete alatt dísz
közgyűlést tartott, amely az elnök megnyitójával 
kezdődött. Az ünnepi beszéd ékesen szóló mél
tatása volt az öreg Deli érdemeinek és fényes 
megnyilatkozása a közönség tiszteletének és 
nagyrabecsülésének. Az állatorvos akadémia ne
vében Plósz Gyula tanár nyújtotta át az ünne
pednek a díszoklevél t egy szép beszéd kísére
tében. Az országos állatorvos-egyesület nevében 
Kondor Mihály főfelügyelő üdvözölte és jelen
tette, hogy az egyesület két ezer koronás 
alapítványt tett, amely Deli Mátyás nevét viseli 
és az akadémia menzáját fogja szolgálni. Deb
recen városa részéről Medgyaszay Miklós tanács
nak ünnepelte a jubi ánst. Sorra következtek 
ezután az üdvözletek: a délvidéki állatorvos
egylet nevében Versényi Zsigmond, Dömötör 
György kisvárdai plébános, a tiszapolgári höl-

• Ne tétovázzék, ha

|  f e je .  hanem  használjon azonnal

gyek, a róm. kath. egyház, a zsidó hitközség 
stb. stb. A tiszapolgári dalárda előadása is 
emelte az ünnepély fényét. Az ünnepelt minden 
egyes üdvözletre válaszolt talpraesetten és szó
noki hévvel. 300 teritékü bankett, amelyen sok 
felköszöntő elhangzott, fejezte be a ritka jubi
leumi ünnepélyt.

— Kiállítási vendégek. A Beregvármegyei 
Gazdasági Egyesület múlt héten tartott ülésén 
tihatározta, hogy a nyíregyházi gazdaszövetségi 
nagygyűlésen csoportosan vesz részt.

—- Drágul a hús. A mészárosok felemel
ték, a mint az előre látható volt, a hús árát
8—16 fillérrel. A közönség jó na?y része zúgo
lódik a szerinte indokolatlan áremelés ellen és 
retorzióval akar élni. Ezt nem jól tenné, mert 
a mint többször hangoztattuk, indokolt a hús 
árának emelése. A helybeli mészárosok is jól 
tennék, ha az ipar- és kereskedelmi kamara 
felügyelete alatt és a fogyasztó közönség bizalmi 
embereinek ellenőrzése mellett próbavagatásokat 
rendeznének, hogy az elégedetlen közönség a 
mészárosok jóhiszeműségéről meggyőződhessék.

— Nappali oktatás. A nyíregyházi közs. 
iparostanonc-iskola felügyelő bizottsága leg
utóbbi ülésén az 1884. évi XVII. t. c. rendel
kezése alapján az esti tanítás megszüntetésevei 
a nappali tanítás megvalósítása mellett határo
zott. Ezen fontos lépés a tanítás ügy embereit 
ás a tanonctartó iparosokat kiválóan foglalkoz
tatja. amennyiben azt a feiügyelőbizottság, a 
nevelés tanitas ügy és leendő iparosok képzése 
érdekében, a mesterek sérelme nélkül óhajija 
megvalósítani.

A tanítás hetenként és osztályonként csu
pán egy délutánon történik, miáltal az iskola 
részéről fokozottabb eredmény, a mesterek részé
ről pedig a munka gyakori megszakításából 
származó kellemetlenségek megszűnése volna 
elérhető. Különben az ujitásnak pedagógiai, 
pénzügyi, erkölcsi és közbiztonsági és egeszseg- 
ügyi eredményei várhatók, melyekre a hatá
zat indokolása is kiterjeszkedik.

— Méhészmunkás tanfolyam . A gödöliői 
áll. méhészeti gazdaságban f. évi október 15-en 
két éves méhész munkás veszi kezdetét. Fel
vesznek hat olyan egyént, kik 16-ik életévüket 
betöltötték, de 35 ik életévüket még túl nem 
haladták. A felvett egyének szabad lakást és 
teljes ellátást kapnak 60 K. ruhapénzzel. Bővebb 
felvilágosítás a helybeli kir. tanfelügyelősegnél 
nyerhető. Nyíregyháza. 1910. aug. 2-án Len
gyel József kir. s. tanfelügyelő.

— Kirakatverseuy. A szeptemberi nagy 
napok rohamos léptekkel közelednek és min
denki. aki csak teheti, iparkodik hozzájárulni, 
hogy ezek a nagyfontossgu napok mindörökké 
emlékezetesek maradjanak. A hivatalos appará
tus dolgozik nagy hévvel, hogy a tervbe vett 
kiállítás külső keretei minél előbb elkészüljenek; 
a termelők és az iparosok búzgólkodnak, hogy 
minél szebbet és jobbat teremtsenek elő a vá
rosunkba tóduló idegenek gyönyörködtetésére. 
Vegre megmozdultak a kereskedők is és egy 
igen szép, sok szempontból dicséretre méltó 
eszmét akarnak ez alkalommal megvalósítani. 
Kirakatversenyt akarkak ugyanis rendezni és 
ezen célból f. h. 14 én nagy gyűlést tartanak, 
a mely a verseny módozatait meg fogja állapí
tani. Remélhető, hogy ez a szép terv meg is 
valósul. Az ilyen látványosság előnyeit kiemelni, 
teljesen felesleges, mert köztudomású, milyen 
fényes sikerei jártak a más városokban rende
zett kirakatversenyek.

— Uj postaszekrények felá llítása . Vá
rosunk fejlődése olyan rohamos, hogy a tulaj- 
donképeni , város* körül a polgárság, pár év 
alatt egész területeket foglalt le állandó lakó
helyül. Ezek lakosai természetesen igénybe kí
vánják venni a város által nyújtott kényelmet, 
amelyeknek egyik részét képezi a postai szol
gálat kiterjesztése. Megelégedéssel tapasztaljuk, 
hogy Siket Traján az igazgatóság, Leschák Antal 
főnök és Siposs Gyula helyettese pedig a hely
beli postavezetősége részéről jóakarattal kezelik 
a felmerülő kiváoságokat. A fokozatos fejlődés 
igy meg van, habár még igen sok a kívánni 
való. A főposta távolesik a központtol es oly 
szűk, hogy a kis számú személyzetét már azért 
sem lehet szaporítani, mert nincs hely az uj

asztalok felállítására. Az állomáson levő felvevő 
hivatal postamesterség, melynek kincstári hiva
tallá való fejlesztését soká hallogatni azért sem 
lehet, mert az egész város küldeményei ott 
kezeltetnek és Nyíregyháza nem egyezhetik bele 
a korlátolt szolgálatba. Jogos a panasz a miatt 
is, hogy a Budapestről és más nagy városokból 
a reggeli vonatokkal érkező küldeményeket csak 
10 óra után kezdik széthordani, aminek elosz
tása a kereskedők nagy bosszúságára bele nyú
lik a délutánba is. A magán feleket sok kelle
metlenség éri e miatt a pénzintézeteknél és 
bíróságoknál. Tessék a felosztást a vasútnál 
végeztetni akkor a címzettek legalább is 2 órá
val hamarább jutnak leveleikhez és pénzkülde
ményeikhez. Az ószőlő, Ujszőlő. Érkert, Bujtos 
kézbesítési körzetét is rendezni kellene. Az csak 
nem járja, hogy a 192 lakott házzal bíró 
ószőlő, 98 lakott házu Ujszőlő és legalább is 
ezekhez hasonló nagyságú Érkert, Bujtos nevű 
és valóságos városrészek kézbesítését úgy inté
zik el, hogy a leveleket beadják azok elején 
lévő szatócs boltokba, ahol aztán a levelet váró 
jelentkezik az átvételre, vagy elviszi neki a sót 
vásároló szomszédasszonya. Ezeken a területeken 
már a város hajdúi és más belső szolgái tesz
nek szolgálatot, tehát nem a határhoz tartozó 
külterületek, amelyekre a postakézbesitési köte
lezettsége nem terjed ki. A poslaszekrények 
elhelyezésénél már tekintettel voltak ezekre az 
állapotokra s egyedül az Ószőlőről feledkeztek 
meg, amelynek pedig 192 lakott háza van. A 
jelenlegi gyüjtőjárat pedig a Pazonyi-utcáról 
az Ószőlő- és Sarkantyú-utcákon át megy a 
Kossuth-utcára, tehát semmiféle késedelmet 
nem okozna, ha az Ószőlő- es Sarkantyu-uicák 
keresztezésénél egy uj szekrényt állítanának fel. 
Erre a körülményre felhívjuk az intézőség figyel
mét. Úgy halljuk, hogy értékjegyek árusítását is 
hajlandó az ottani kereskedők bármelyike vál
lalni. Az uj szekrények felállításáról a következő 
értesítést vettük: M. kir. posta- és távirda- 
igazgatóság Nagyvárad. 48797/910. sz. A Sza
bolcs tek. szerkesztőségének. Múlt évi okt. 19-iki 
lapjában Levél a szerkesztőhöz címen megjelent 
közleményre van szerencsém értesíteni, hogy f. 
évi aug. 1-én a pacsirta u. 2., a zöldségtér 7., 
a vasul utca 19. sz. házakon és a Károlyi-utcán 
t — 1 levélgyűjtő szekrényt függesztettek ki és 
azok rendszeres ürítése iránt is intézkedtem. 
Nagyvárad, 1910. julius 28. Siket, pt. igazgató.

— Petőfi arcképe. A vall. és közoktatás- 
ügyi miniszter ur Petőfi Sándor arcképének 
terjesztése hívta fel hivatalunkat. Ennek alap
ján az áll. iskolai gondnokságok, iskolaszékek 
és igazgatótanitok tndomására hozzam, hogy a 
Petőfi Társaság Petőfi arcképét egyik iegnagyooo 
festőművészünkkel késszitette el és 15 koronáért 
árába bocsátoita. Nyíregyháza, 1910. aug. 2-án. 
Lengyel József, kir. s. tanfelügyelő.

— Műkedvelői előadás. Szigligeti kitűnő 
színművét a Szökött katonát adják elő a mű
kedvelők f. hó 7-én, amiként azt már a szerep
lők névsorának leadásával egyidejűleg mi is kö
zöltük Az előadás jóságáról a szereplők gyakor
lottsága kezeskedik, az anyagiakat pedig a meg
nyilatkozott élénk érdeklődés garantálja.

— Vasúti hírek. A hajdusámson—nyír
bátori helyi érdekű vasút érdekeltségének sike
rűit a tervbe vett vonal költségéhez szükséges 
hozzájárulási összeget előteremteni és az egesz 
ügyet oly stádiumba hozni, hogy annak meg
valósítása tisztán attól függ, vájjon a kormány 
kész-e a kívánt támogatást megadni. Igenlő eset
ben az építkezés rövid időn belül megvalósul. 
A kereskedelmi miniszter intézkedése következ
tében a Szabolcsvármegyei helyi érdekű vasút 
igazgatósága a Nyíregyháza—Nagykáiló — Bii- 
kány—Nyiradonyi helyi érdekű vasút m egépíté
sének biztosítása céljából az ovadékot a Buda
pesti állimpénztárba letette. A vasút építése 
szeptember hóban veszi kezdetét. A kereskede
lemügyi miniszter a Nagykállótól Érmihályfal- 
vá'g vezetendő és öt szabolcsraegyei községet 
érintő vasútra kiadott előmunkálati engedélyt 
meghoszabitotta egy évre.

— Vásár áthelyezés. Nyirbalkány őszi 
vásárja napját október 25-ik napjától novem
ber 8 ikára óhajtja áttenni. Ez iránt megkere
sést is intézett a kereskedelemügyi miniszterhez.

U e r e h á s  p a s t i l lá l ,
amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás 
elmulasztja. Orvo- j . n n  Kapható minden gyógy
sok által ajánlva. ** " szertárban. — Készíti

Beretvás Tamás gyógyszerész. Kispesten.
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— Kinevezés. A m. kir pénzügyminisz'er 
Kendes Ödön nyírbátori számtisztet pénzügyi 
számellenőrré nevezte ki.

— Szerződtetés Zilahy Gyula szintársulati 
igazgató szerződtette Ladányi Imre hősszerelmest.

_  a pénzügyigazgatóság kőiéből. 
Eckerdt Elek kir. tanácsos, nyíregyházi penz- 
ügyigazgato a folyó hó első felében kezdi meg 
hat heti szabad-ágát, melyet Karlsbadban fog 
tölteni. Ezen időre a pénzügyigazgatóság veze
tését a pénzügyminister rendelkezése folytán 
ideiglenesen Fali Albert pénzügyi tanácsosra 
fogja átruházni, mert Eötvös Pál eddigi pénz
ügyigazgató helyettes nyugdijaztatván, a folyó 
ho 1 tői kezdve már nein teljesít szolgálatot.

— Műkedvelői előadás a Kossuth szobor 
javára. Az elmúlt vasárnapon helybeli műked
velők eljátszották Géczy Istvánnak „A régi sze
rető* c. 3 felvonásos népszínművét azzal a szent 
akarással, hogy gyarapítják a nyíregyházi Kossuth- 
szobor alapját. Ebből az alkalomból megnyerték 
védnökül Mikecs Dezső alispánt, rendezökül 
pedig dr. Szabó Lászlót, dr. Naoijmáté András 
és dr. Bartos Sándort. Nyíregyházán a műked
velői előadások majd mindig zsúfolt házat jelen
tenek, most azonban a rekkenö nyári est vissza
tartotta a közönséget a zsúfolástól. Az erkölcsi 
siker ennek dacára sem maradt el. Derék mű
kedvelőink, akiket a Kossuth-kultusz lelkesít, 
jó órában találtak egymásra. Nők és férfiak 
egyaránt igen ügyesek voltak, sőt Feldrnann 
Ferenc és Csákó Mariska, (határozott tehetség), 
valamint Lengyel Annus és Szabó Pista a mü- 
kedvelés határait is túllépték s ott mozogtak, 
ahol a művészet kezdődik. Szurovcsák Sándor 
és Tóth Sándor is kiemelkedett a tömegből, 
mely mint tömeg is derekasan megtette a maga 
kötelességét. Így Horváth Zsuzsa, Hogyan Juliska, 
Nagy Jolánka, Kocsis Irénka és Juliska, Levan- 
dószkv Margitka és Soltész Erzsiké, valamint 
Matolcsi Zoltán, Urbán Ferenc, Antal Gyula, 
Szelkó Sándor, Szabó József, Takács Károly, 
Tomasovszky Bertalan, Egry Lajos, Sztas Dezső 
és Erdélyi István szépen illeszkedtek be az 
együttesbe. Az előadás után a Nagy-Korona 
szálló dísztermében tánc volt, melyen állandóan 
jó kedv uralkodott.

— Kinevezés. A pénzügyminister Kandói 
Ödön pénzügyi számtiszt, nyírbátori járási szám
vevőt pénzügyi számellenőrré nevezte ki.

— Az esrri ersek püspöki jubileuma.
Samassa József, Eger bíboros érseke csütörtökön 
ünnepelte teljes csendben püspökké szentelesé- 
nek 39-ik évfordulóját. Ebből az alkalomból 
keresték fel jo kivánataikkal sokan Nyíregyhá
záról és a megyéből.

— Vasérctelepek Szabolcsvármegyébcn
Nem rég tették azt az érdekes megfigyelést, 
hogy Nyirábrány község és a határos vidék 
területén a homokreteg alatt mintegy felméter
nyire úgynevezett gyepvasérc van. Az állami 
bányahivatalok meg is állapították, hogy a fa
lait gyepvasérc 50 -70 százalék gyártásra alkal
mas vasércet tartalmaz. Nagyobb bányatársu
latok érdeklődnek már a dolog iránt. Ez rövid 
foglalatja a szenzációs felí'ödözésnek. melyről a 
Debreczeni R ggeli Újság hirt ad. A felelősséget 
e hir valóságáért átengedjük laptársunknak.

— Szolgálati jubileum. Eckerdt Eiek kir. 
tanácsos, pénzügyigazgato folyo hó 5-en töl
tötte be állami szó gálatának 4ü-:k évet s ezen 
alkalomból a pénzügyigazgatoság, a számvevő
ség, a kir. adóhnatalok s a pénzügyőrség tisz- 
t kara ugyancsak folyó hó 5-en délelőtt 10 
érakor üdvözölték hivatalos helyiségében

A jubilánst Kiss Gábor pénzügyigazgató 
sági titkár üdvözölte.

A ritka jubileum alkalmából szélesebb 
körben rendező bankett a jubilánsnak szabad
ságáról való visszatérése után lesz.

— N yíregyháza — a világt'orgalomban. 
Kassa városa erélyesen sorompóba lépett azért 
a tervért, mely azt célozza, hogy Kassáról 
Nyíregyházán és Debreczenen át Temesvárig 
közvetlen összeköttetést teremtsenek. Az akciót

S Z A B O L C S

kiakarják terjeszteni a többi érdekelt városokra 
is, hogy együttesen kérelmezzék a kormánytól 
az említett útvonalon gyorsvonatok járatását. 
Az érdekelt városoknak komoly feladattá kellene 
tüzniők a nagy fontosságú terv megvalósítását.

— A kereskedelmi és iparkamara évi 
jelentése. A debreczeni kereskedelmi és ipar
kamara évi jelentése most jelent meg. A testes 
könyv beható részletességgel ismerteti a kerület 
múlt évi közgazdasági viszonyait es aprólékos 
pontossággal sorolja fel működésének minden

I apró részletét. Amennyiben a Szabolcs alkalom 
adtán mindig elreferálta a nagyszabású munkál
kodás minden egyes fázisát, felesleges itt az 
adatokat újra felsorolni és csak arra szorítko
zik, hogy itt mindenkinek, aki az ipar és keres
kedelem kérdései iránt érdeklődik, elolvasás 
végett melegen ajánljuk. A szépen megirt jelen
tésből sok okulást és még több tanulságot 
meríthet az olvasó.

— Egy sikerült to lvajcdny. Sötét, borús 
éjjel kopogtattak egy balkányi parasztgazda 
ablakán. Egyúttal behallatszott egy bőgő tehén
kének siránkozó hangja. Az óvatos paraszt- 
gazda kinézett az ablakon és látott két paraszt-

• formájú embert, kik egy tehenet vezettek. 
Hosszabb gondolkodás után ki is nyitotta az 
ablakot és udvarias hangon kérdezősködött, mi 
az ő kívánságuk. E ek  felszólították a paraszt- 
gazdát, hogy jó borravaló fejében vezesse a 

! tehenet a füzesen keresztül, mert vásárra viszik 
és nem boldogulnak vele. A parasztgazda fel - 

j öltözött és vezette a tehenet, mely bőgés nélkül 
! követte a füzesen át. mig a két ember mellette 
í lépdegélt. Amikor a füzesen túl voitak, vissza

küldték a parasztgazdát, akinek a kezébe jó 
borravalót csúsztattak. De amidőn a paraszt- 

' gazda hazaért, sírva fogadta a hű hitvese azzal 
a hírrel, hogy a riska eltűnt az istállóból. Csak 
most nyílt meg az ő szeme! Elvezette a saját 
tehenét, melyet a sötétben nem ismert meg. 
Az ideg.nek kilopták az istállójából, de mivel 
a riska az idegen emberekkel nem akart, menni, 
felszólították a tehén tulajdonosát, hogy legyen 
segítségükre. A tehén most mar engedett és 
ment. A parasztgazda utánuk szaladt, de nem 
találta sem a tehenet, sem a tolvajokat. Most 
csúfra emlegetik a károsult parasztgazdat, aki 
iestette a dolgot a csendőrséguél bejelenteni.

— Rövid hírek. A napokban a nyirma- 
dai vásáron a csendőrség egy cigánybandát 
tartóztatott le, a mely Szabolcs- és Szatmár- 
megyében több betöréses lopást követett el. A 
banda vezérei voltak Lakatos József, István és 
György, valamint Farkas Miklós is. Valamennyi 
szabolcsmegyei csendőrörs nyomozza a bűnré
szeseket. — Kuppin Géza sóstói szőllőtelepi 
felügyelő hatezer koronát elsikkasztván Boka - 
reszbe szökött. Mt-ginditolták az eljárást ellene.

! — Tiszapolgáron B. Megyesi Gábor megölte 
I vejét, Sz. Horváth Gábort, aki mindenéből ki- 
í fosztotta. A gyilkos após maga jelentkezett a 

csendőrségnél és könyezve vallotta meg tettét, 
a melyet elkeseredésében követett el. A gyilkost 
letartóztatták. — Vecsey Lajos, állítólag nyír
egyházi erdővéd, apróhirdetések utján csalogatta 
magához, a .meleg családi otthon* után vá
gyódó leányokat és kifosztotta őket vagyonká
juktól. Egy pórul járt lány feljelentette a bu
dapesti rendőrségnél, a hol kiderült, hogy 
egyáltalán családi otthuna nincs és hogy Nyír
egyházán nem is ismernek ilyen nevű erdővédet. 
Ezért őrizetben tartják. — Nádas István, Cserkó 
Pál és János össze verekedtek Sipos-bokorban. 
Nádasi került ki az összekoccanásból mint vesz
tes fél, amennyiben súlyos sérülésekhez jutott. 
Az Erzsébet-kórházban ápolják. — Nagy Mihály 
ujfehértói szőlőpásztor véletlenül meglőtte Kom
játhy Mihálynét. A vigyázatlan ember ellen 
megtették a feljelentést. — Tabi János, a ki 
Nyíregyházán betöréses lopást követett el önként 
jelentkezett a helybeli rendőrségnél. A károsul
tak visszavonták a panaszt.

— Polgármester ur, főkapitány ur
csakhogy hazajöttek má r ! Kegyelmezzenek meg

nekünk utcán járó nyíregyháziaknak, mentse
nek meg bennünket az utcai piszoktól, amiben 
már-már nyakig járúnk, Polgármester ur, főka
pitány ur, sohasem járnak önök a Holio utcá
ban? Ennek az utcának különösen az eleje év
százados hulladékkal van fedve, árka bűzük és 
halálos bacillusokat terjeszt, az iszap ősrégi 
emberi és állati maradványokat emészt. Tud
ják-e önök, hogy a Malom- utca óriási bozót
jaival, mérges növényeivel, olyan, mint egy 
amerikai őserdő, annak poézise nélkül s sze
mét és trágyadombjaival olyan, mint egy jél 
sikerült szemét és trágya kiállítás? Mi, akik 
nem mehetünk el nyaralni, mi, közönséges kö
zönség ebben a piszokban nyaralunk, s csak 
az a vigasztaló, hogy a jövő hónapban már az 
egész országból jönnek ide megosztani bosszan- 
kodásainkat és szenvedéseinket.

— A szökött katonákról. A Nyíregyhá
záról megszökött katonákat kedden szállították 
állomáshelyükre. Néhány szál katona kíséretében 
meg is érkeztek az itteni állomásra, a melyről 
minden feltűnés nélkül bevitték őket a kaszár
nyába. A debreceni helyőrségi bíróság egyúttal 
áttette a jegyzőkönyvet az illetékes kassai hely
őrségi bírósághoz, mely hivatva lesz a vizsgála
tot Dubovics őrmester ellen lefolytatni.

— A petneházi köpenicki kapitány. Sí
pos István szabolcsmegyei földbirtokos borközi 
állapotban érkezett Debrecenbe, a hol mint 
„detektiv-kapitány* szerepelt. A rendőrségnek 
egyik szeinfiles tagja leleplezte. A petnehizi 
köpenicket közhivatali jelleg megsértése és cim- 
bitorlás vétsége miatt 100 korona pénzbírságra, 
behajthatatlanság esetén öt napi fogházra Ítélték.

— Szilágyi és Diskánt miskolci gépgyá
ros cég kitűnő könyökszerkezetü és viznyomasu 
borsajtóira, valiaraint legújabb .Villám* centri
fugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk olvasó' 
ink figyelmét. Kiemelendő különösen a cég által 
feltalált és készített Rákóczy, Kincsem es Hegy
alja borsajtók, nemkülönben a nagyüzemü pré
seléshez készített Rákócy-kettős kosaru sajtók, 
mélynél a régi világ fából készített prése zseni
álisán egyesítve van a modern technika vívmá
nyaival. A sajtók felső része acél, alsó része 
faszerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érint
kezik vasrészekke), ha nem csak a faval, ami a 
must szinet, izét zamatjat nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb 
darabokban is könnyen kiiehet venni. Az 1901. 
évi temesvári, az 1902. évi egri és pozsonyi 
II. mezőgazdasági, az 1906. évi nagyváradi es 
az 1907. évi pécsi országos kiállításon a cég 
borsajtói első díjjal, arany éremmel s díszokle
véllel lettek kitüntetve. A cég ingyenes árjegy
zéket kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.

— Elm ennek a honvéd haszárok. Jól ér
tesült forrásból értesítik lapunkat, hogy az 5-ik 
honvéd huszárezrednek Nyíregyházán állomásozó 
2-ik oszlályát Rimaszombatba helyezik át. A 
régóta húzódó laktanya építési kérdés imigyen 
nyert tehát megoldást, nem fogadván el ezek 
szerint a honvédelmi miniszter a városnak azt 
az ajánlatát, hogy az egészségtelennek bizonyult 
mostani laktanya helyett az uj ^laktanyát a 
befektetett tőke 8“/o -ának megfelelő bérösszeg 
ellenében felépiti.

— A gőzmentes gő 'fürdés. Nyíregyházán 
történt ez a jóizü és valóban megtörtént ese
mény amely azt mutatja, hogy még nem halt 
ki egészen az a típus, amit Gvadányi éne
kelt meg.

Színhely a gőzfürdő. Személyek egy derék 
paraszt és a gőz. A gőz voltaképpen nem is 
szereplő, mert nem jelent meg a színen, de 
hiszen ez vezetett a tragikumra. A peleskei 
nótárius érdemes utóda meglátván a fürdő fel
iratát : .Zuhany és gőzfürdő" — nagy el
határozásra szánta rá magát.

— De már ezt megtapasztaljuk, mert ilyet 
tán még a tanító ur se látott.

Ezzel szabályszerűen lefizette a kellő pénze
ket és hadkészülte képpel bevonul a köztisztái-

Ékszerek, órák, arany- és ezüstnemíiek gyak legolcsóbban
iBT CAvv/f/Nn T)ö7 CÁ elsőrangú ékszerésznél

_  a a n a o r  J t l C Z S O  NYÍREGYHÁZA, Városház-utca 3. szám. -wm
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kodás színhelyére. A szokásos udvariassággal 
elhelyezték egy kabinban, ahol a nép jámbor 
és egyszerű gyermeke a szükséges komoczióba 
helyezte magát és várt. A zaj, csobogás lassan
ként megszűnt és a fürdő néma lön. A fürdő
személyzet mélabusan gyűjtötte össze a vissza
maradt lepedőket és kötényeket, mikor egy
szerre csak: „Tűz van!* vészkiáltás hangzott 
fel. Sűrű füstgomoly tört ki az egyik kabinból, 
ahol a mi magyarunk pipára gyújtott. Kancsóval, 
vederrel rohantak oda, hogy elfojtsák a vesze
delmet s a szerencsétlen kabint valósággal viz 
alá sülyesztettek. Elégedett dörmögés hallatszolt 
ki a kabinból :

— Ez aztán zuhan!
Meglepetve nyitják ki az ajtót s ott ül 

pipázva a jóképű falusi atyafi.
— Hát kend mire vár? — kérdezték tőle.
— A zuhanyra már nem. Az megvolt. De 

eresszék már a gőzt is.
—• Leány és flu feh rnemüek, harisnyák, 

zsebkendők nagy választékban kaphatók Ungár 
Lipót áruházában Nyíregyházán.

— Vadász*. Hóhért* és revolver tö lté
nyek, sálon és kerti tűzijátékok legjutányosab- 
ban beszerezhető Hirschler Mór füszerkereske- 
dőnél Nyíregyháza, Városház-tér 5. Ugyanott 
lőpor árusítás.

— Ékszert, ó rá t, ezüstnemiit bizalom
mal s legolcsóbban csakis az orszógszerle leg
jobb hírnevű Lefkovits Arthur és Társa debreceni 
cégnél vásárolhatnak. Árjegyzék ingyen. Válasz
tékot szívesen küld.

— Perzsa szőnyegek nagy választékban 
érkeztek és jutányos áron kaphatok Hoűmann 
Arthurnál a Bazár épületben.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban
olcsón és gyorsan készít Klafter lgnács legújabb 
gépekkel és betűkkel felszerelt könyvnyomdája 
Pazonyi-utca 9.

Felelösszerkesztö és laptulajdonos
Hlatky Schlichter Gyula.

TTj harisnya kötődé
E rd ély i házban H ohecukrászda m elle tt.

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

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

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

A t. közönség pártfogását kérve vagyok 
kiváló tisztelettel

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

vétetnek.

H ársfá ivá gyógy-

K lim a t ik u s  gyógyh e ly .
:: (Vasúti állomás.) Posta és táviida. ::

230 méter magasságion fekszik a tenger színe felett.
Fürdöidóny május 1-től szept. 30-jg
Gyönyörű fekvés, ózondus levegő. Hársfa és 
fenyőfaerdők. Kényelmes és olcsó ellátás, modern 
berendezés. Hidegvíz-gyógyintézet, sós és be
légzőtermek. (Inhalatorium). Savanyuvizes és 
vasas ásványviz-fürdők. Orvosi felügyelet alatt 

álló kitűnő vendéglők.
■ Gyógyvize kitűnő hatású ■■■
tüdőbajok, malária (mocsárláz), gégehörg és 
tüdőhurut, máj- és légdaganatok, hólyaghurut, 
specifikus a görvélyes csontbántalmaknál. Min
denféle idegbantalraak, fejfájás, migraine histeria, 
szédülés, nehéz légzés, hipocnondia vérbajok, 
köszvény, görvély, bujakór, delirium trem. pofát. 
Női bajok, fehérfolyás, sápkór, havi zavaroknál. 

Részletesebb felvilágosítással szolgál
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG 

Hársfáivá, Beregmegye.

Kapható Nyíregyházán:
Hibján Sámuel Utóda és Hoffmann Adolf 

cégeknél.

IS Í R K Ö V E K
mindenféle alakban és nagyságban
legolcsóbb árok mel

lett kaphatók s

FűhrerZsigmondFiaínál
216—52—75 Nyíregyházán,

V á rm e g y e h á z - iitc a  5 -d ik  szám.

L E G J O B B
nyári szövetek megérkeztek 

és elismert olCSÓ ár8l(0llkaphaték

iSaSs s a

61b m é te r  t .  f. m . S8—48* C fo k ú  h é w iz z e L
B u d a p e s t —R a t t k a i  f ő v o n a l o n  g y o r s v o n a t  m e g á l l ó h e l y

á J a v a l la to k

I s ii le t i  és  iz o m re u m a s  m e g b e te g e d é sn é l,  is c h ia s ,  n e u r a lg ia  i.iiiér
b á n ta lm a k ) ,  n ő i  b a jo k  es b ő rb e te g s é g e k  e se té b e n , e cc e m a , 

p ru r ig o , p s o r ia s is .

v&OUfifl

O r v o s i  v e z e t é s  a l a t t  á lló  iv ó - e s  fü rd ő k u rú k , p o ro e llá n - , k a d -  és  
6 te rm é s z e te s  tü k ö r f ü rd ő ,  p a k o lá s ,  iz z a d á s i k ú rá k , v illa m o z á s . 
m a ss z á z s  és  h id e g v iz g y ó g y k ez e lé s . P o m p á s  fe k v é s , fe n y ő e rd ő k  
k ö z e p e tte ,  e l te rü lv e  a  T á tr a h e g y s ó ^  e g y ik  r e m e k  fe n s ik já n  és 
ig y  m e g b e c s ü lh e te t le n  m in t  lé g g y o g y h e ly  is  ; n a g y  és szép  p a rk . 
L e g o lc s ó b b  á ra k , le g n a g y o b b  k é n y e le m , e g ész sé g e s  la k á s o k  ée 
tá p lá ló  é le lm ez é s . S a já t  fü r d ő z e n e k a r ,  la w n -te n n is z .  Á llan d ó  

e lő k e lő  ú r i  k ö z ö n só g g e L
E l ő i d ó n y ;  ju l iu s  1-ig. U t ó i d é n y :  a u g u s z tu s  20-tól.

5 0 %  e n g e d m é n y .  "
K é p es  p ro s p e k tu s s a l  és  fö lv i lá g o s v tá rs a i  d i jm e n te s e n  szo lg á laz lsrazsratóeáí;.
Hivatalos fürdőorvos: Dr. Altll Egon 

lovag, székesfővárosi gyakorló orvos.

1907. évi pécsi kiállításon arany
érem és díszoklevél.

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

I i

legújabb rendszerű, könyökszerkezetü  
„K ossuth*. „K incsem *. „H egyalja*, 
„Acélorsós*, a m agyar b o rte rm e lé s  

legkedveltebb  boraajtó i 
Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) kettős 

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

kezelhető !
Szőlőzuzók ős Bogyőzók. „Villám" legújabb centrifugális 

bogyózó- és zúzógépek.

Szilágyi és M a i i t  I f f i ö
Árjegyzék ingyen. í I

A „Béni* Gyártelep
és  m ezögazd . r.-t. N y írb á to r
ajánlja legjobb minőségű mosó szappanjait és pedig:

S2in szappant, Csont szappant, - $ 9 |  
Szegődi házi szappant, Debreczeni fajta szappant,

továbbá tiszta kis üstön főzött 5 éves borpárlatot

t .
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Lórencz Miklós
első szabolcsmegyei cserópkályha
__ gyárad NYÍREGYHÁZA,

K óta ji-u tca  52  szám .

Ajánlja a*legizlésesebb és legmodernebb |

kályháit 5O°|0olcsóbban | | |
mint bármikor.

i!

!

előrelátónak lenni! 
óriási raktáramból választani.

TESSÉK
TESSÉK
TESSÉK
TESSÉK

Három bolt kiadó,
Tokaji-utca 19. szám alatt nagy
kereskedőnek is alkalmas nagy 
bolthelyiség megfelelő mellékhe- 
lyiségekkel (Buza-tér sarkán)

azonnal kiadó !
Tokaji-utca 20. szám alatt 1
üres bolthelyiség azonnal és egy 
mészárszék augusztus 1-től kiadó. 
Értekezhetni ugyanott a tulajdonosnál.

Kereskedelmi Tanintézet Debreczenben.
A lapittatott 1857-ben.

T agozatai:
a) Felső kereskedeli iskola fiunövendékek 

részére, melynek f. évi szeptember hó 1-én 38-ik 
tanéve nyílik meg, felvesz oly tanulókat, akik a 
polgári iskola, gimnázium vagy reáliskola negye
dik osztályát sikerrel végezték, jó előmeneteld, 
szegény sorsú tanulók tandíj kedvezményt, vagy 
alapítványi helyeket nyerhetnek. A tanintézetnél 
érettségit tett ifjak az intézet kebelében rend
szeresített állás közvetítő osztály utján túlnyomó 
részben pénzintézeteknél, bel- és külföldi ipar- 
vállalatnál és előkelő kereskedő cégeknél nyertek 
jól javadalmazott állásokat.

b) Női felső kereskedelmi iskola, melynek f. 
évi szeptember hó 1-én alsó és középső osztálya 
nyilik meg s a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr 60629/1910. sz. rendelete alapján 
nyilvánossági joggal bir, felvesz az alsó osztályba 
oly leánynövendékeket, akik a gimnázium, reál
iskola, polgári vagy felsőbb leányiskola 4-ik 
osztályát sikerrel végezték, a középső osztályba 
pedig olyanokat, akik az alsó osztályból bármely 
hazai felső kereskedelmi iskolánál sikerrel tettek 
vizsgálatot. A jövő tanévben megnyíló felső 
osztály elvégzésekor teendő érettségi vizsgálat 
ugyanolyan képesítést nyújt, mint a fiunöven
dékek felső kereskedelmi iskolája.

c) Női kereskedelmi tanfolyam Felvehetők 
oly leánynövendékek, akik a föntebb említett 
középiskolák valamelyikének 4-ik osztályát si
kerrel végezték avagy ennek hiányában megfelelő 
előképzettségüket szabályszerű fölvételi vizsgával 
igazolták. A végzett növendékek közül mind
azok, akik alkalmazást nyerni óhajtottak, á tan
intézet elhelyező osztálya utján kereskedelmi 
és kereskedelmi jellegű irodákban előnyös állá
sokat nyertek.

d) Nyilvános polgári fiúiskola. Felvehetők 
oly tanulók, akik az elemi iskola negyedik osz
tályát sikerrel végezték. Az igazgatóság különös 
gondot fordit arra, hogy a 4-ik osztályt elvégzett 
tanulók a gyakorlati életnek váljanak értelmes, 
hasznos munkásaivá, Ezen törekvés folytán az 
eddig végzett tanulók kivétel nélkül részben 
előkelő kereskedő és iparos cégeknél nyertek 
alkalmazást, részben kereskedelmi és ipari szak
iskolákba léptek magasabb fokú szakképzettség 
megszervése céljából, részben pedig a mező- 
gazdaságban, szülőik oldala mellett hasznosítják 
az iskolában szerzett ismereteiket.

e) Felnőttek egy éves kereskedelmi (esti) szak- 
tanfolyama. Felvehetők mindazon felnőtt egyé
nek, akik a kereskedelmi életben nélkülözhetet
len ismereteket megszerezni óhajtják.

A szülőknek szívesen nyújt segédkezet az 
igazgatóság arra, hogy gyermekeiket megbizható, 
tisztességes családoknál vagy internátusbán elő
nyös feltételek mellett helyezhessék el.

Bármely tagozatra vonatkozó megkeresések 
a Debreczeni Kereskedelmi Tanintézet Igazgató
ságához intézendők.

A tanintézet képes ismertetését, mely min
den irányban részletes tájékozást nyújt, kívánatra 
díjmentesen küldi meg:

Fábián Lajos Mór,
_____________________ _______________________________  397—3—2 igazgató.
bevásárlási forrása az összes világhírű fényképező gépek, lemezek, filmek, papírok s kellékeknek Hunyady  
L á sz ló  Szabolcsmegye legrégibb s legelőkelőbb fényképészeti műterme Nyíregyháza, Kállói-utca 2. szám 

^  ^  jóttállás mellett, mindég friss és megbizbató vegyszerek és kellékek kaphatók. — Mindazok, kik a gépet
nállam készpénz fizetés mellett szerzik be, az összes cikkek gyári árából 5% engemény s a betanítást díjtalanul végzem és a laboratórium hasz
nálata díjtalan. — Elvállalok amateurok részére előhívásokat, kidolgozásokat, lelkiismeretesen, gyorsan és jutányosán. — A saison kőzeledtéve 
ajánlom műtermem a n. é. közönségnek, a legújabb kivitelű fényképek, élethü nagyítások elkészítésére, felvételek vidéken is eszközöltetnek. 

Számos megbízást kér Tisztelettel
H unyady  L á s z ló  fényképész műterme Nyíregyháza

Mindenféle nyom
tatvány olcsó,szép 
és modern kivitel
ben a leggyorsab
ban készül Jóba 
Elek czégnél. .v.

T  T Z L E T  M E O N Y I T A S !
Tisztelettel értesítem a n. é. 
házamban egy

közönséget, hogy Pazonyi-útca 6 szám a. saját 
a mai kor igényeinek teljesen megfelelő modern berendezésű

l sörcsarnokot és vendéglőt
Naponta villás reggeli, kitűnő ebéd és vacsora, úgyszintén frissen csapolt DREHER 
féle korona sör kapható. — Abonansok kitűnő és olcsó kosztot kaphatnak. — 

^  Asztaltársaságoknak ingyen helyiségek állanak rendelkezésre. ^

Mély tisztelettel:

Friedmann Ármin.

nyitottam.

0

1 legmegbízhatóbb
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SZALONNA
B Ö L C S 1910. augusztus 6.

N agybani készletem et a ján 
lom úgy az eladók, m in t a 
gazdálkodók figyelm ébe. - 
Annál is inkább, m ivel az 
m indenkor a  legalsó napi 
áron szá m itta tik , egészsé
ges p ö rk ö lt bőrű. nem 
vízzel fo rrázo tta l. Á tvé te l 
te tszés szerin ti m ennyi
ségben. száz m ázsánként 
is tö rtén h e tik . K apható  : 
3 2 4 - 6 - 5

Balczár hentesnél

.*. L e g t ö k é l e t e s e b b !  .*.

. Hirdetések
fö lvé te tn ek  e lap  
k ia d ó h iva ta lá b a .

Érkert- u tcz  án  
vagy a b e it éren  
K iss  T: E m m a  

tőzsdéjében .

| g | p |

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 

kezelés. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Magyarországi | 
vezérképviselő: |

Lukács | 
Rezső i 

BUDAPEST,
YI. Teréz-körnt 36.

Kényelmes rész
letfizetésre Is .*. 

kapható

_ _ i 1 Nyiregyltázán,
és egy 15 éves fiú hentes tanulónak felvétetik 
szülői ruházattal, mosással.

Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruházé
Nyíregyházán, a törvényszék mellett.

A  
A 
A  
A
A 
A  
A 
A

------- ------------------------------------------------------------------------- »
A
A

Legújabb stilü palasszander, mahagóni és f? 
fehér fényezett háló és ebédlő berendeze- 
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák. 

Ebédlő díványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits

A
A
M
A
A
A
A
A
A
A

C L A Y T O N  & S H U TTLE W O R TH  kTD
B u d a p e s t ,  V i 7, i - ^ i - l  ö r x . t  G í í ,

által a leg ju tán y o sab b  árak mellett a j in l ta tnak  ;
Locomobilok és cséplőgépok, benzinmotoros csáplökész- 
letek, magánjáró gőzgépek, szalrnakazalozók, lóhere
cséplők, tisztitó-rosták, konkclyozók, kaszálógépek,
, marokrakó- és kéveKötő-araíógépek, szénagyüjtők, 

.széna- és szalmasajtók, boronák, sorvetögépek, ‘ 

kPlanet Jr. kapálók, kukoricza-rnorzsolók, szecska
vágók, rópavágók, darálók, őrlőmalmok, egye

temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és 
minden egyéb mezőgazdasági gepek.

3

f> v ! ■■: a? ' ' - **

Képviselet és raktár:

M ájerszky  B arn ab ás urnái, Nyíregyháza.
m

v
O l c s ó  s ^ a lD o t t  a.ra.1 ^ 1 1

Az idény előrehaladottsága miatt a még mindég nagy választékban lévő 

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

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

K L E I N  H E I I M 1 N
férfi-, nőidivat és rövidáru üzlete Nyíregyházán, 

(Hohe cukrászda mellett,)

F i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .

M

.1)

U

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

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

Nyíregyháza, Vasuti-ut 20.

S i l i i
Vármegyeház - tér,

ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindenféle

szövet különlegességekben,
ruha. m z u a k b a a ,

de Lainek és karton árukban stb. stb.
Olcsó szabott árak! " W i  
fontos kiszolgálást

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában, Nyíregyházán
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