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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

Az autonómia és a köz- 
igazgatási reform.

A polgármesterek temesvári értekez
letén kidomborodott az a nézel, hogy : 
szükséges lesz az autonómiát szélesebb 
körre kiterjeszteni; annak gyakorlását 
nemcsak lehetővé tenni, hanem tüzetesen 
szabályozva a gyakorlati életbe tettleg is 
bevezetni.

Bizonyára sokan gondolkoznak rajta, 
hogy mit érthettek az autonómia kiter
jesztése alatt, a mikor az úgynevezett 
államosításról, az önkormányzat és auto
nómia ellenségének festett adminisztratív 
rendszabály behozataláról van szó ?

Mert hiszen szélesebb körét az auto
nómiának, azaz. a helyhatósági szabályal
kotási jognak. - - a mit az önkormány
zattal vagyis a helyhatósági tisztviselők vá
lasztási jogával nem kell összetéveszte
nünk — alig lehet még képzelni is, mint 
a milyet az 1886, XXI, törvcnyczikk a 
törvényhatóságoknak és az 1886. XXII. 
törvényczikk a községeknek adott.

Ezen törvények szerint ugyanis egyet -
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len egy korlátja van a he.yhatóságnak. 
Az t. i., hogy az alkotott szabályrendelet 
vagy hozott határozat fennálló törvények 
és kormányrendeletekkel ellentétes intéz
kedéseket ne tartalmazzon. A községi sza
bályalkotásnak ezeken kívül még a vár
megyei határozatokat és szabályrendelete
ket is respektálni kell.

Ennél szélesebb körű felhatalmazás 
szabályalkotásra nem képzelhető. Mert 
hiszen a törvényhozás sehol sem képes 
lépést tartani a gyakorlati élettel; annyi
val kevésbé nálunk, a hol egy század 
munkáját kellett a törvényhozásnak pár 
év alatt elvégezni. Hogy drasztikus kife
jezéssel éljünk bekötött szemmel csinál
hatják helyhatóságaink a szabályokat, a 
nélkül, hogy törvénybe vagy kormány- 
rendeletbe ütköznének. És kellene is, hogy 
csinálják — persze nem bekötött szem
mel - mert hiszen a törvénytár héza
gait ők vannak hivatva pótolni.

Azt sem hagyhatjuk említés nélkül, 
hogy kormányaink még az idézett törvé 
nyék által megszabotl korlátok alkalmazá
sában is igen liberálisán jártak el. Igen 
sok törvényhozási szabályrendeletánk van,

Kiadóhivatal : Érkert-utcza.
Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képv, van.

a mely egyik vagy másik kormányrende
lettel nem áll összhangzásban s azon ok
ból, mert az illető autonóm testület helyi 
érdekei úgy kívánták, mégis kormányzati 
megerősítést nyertek.

Ez az igen széles autonómia még is 
szükségesnek bizonyult a gyakorlatban. 
A törvény fölhatalmazása oly általános, 
hogy szinte semmit sem mond.

Fejlődő nemzetnek, a melyik csak 
azt tudja, hogy igen sok végezni valója 
van s a sok között azt sem tudja, mihez 
fogjon: az ilyen általános fölhatalmazás 
mit sem ér. Határozott kijelölését a cse
lekvési körnek, szabatos kitűzését a föl
adatoknak szükségeli az oly nép, a mely
nek közélete és instituczió oly hirtelen 
változásokon mentek keresztül, mint a 
magyar népé.

Volt nekünk híres helyhatósági auto
nómiánk. Az csinálta nálunk a jogszabá
lyokat első sorban, nem a központi tör
vényhozás De ez az autonómia eredeti tar
talmát a modern törvényhozási és kor
mányzati rendszer behozatala után elvesz
tette; az üj tartalmat az uj institucziók 
határozottan kijelölve meg nem adták. A

A sszonyok ró l—asszonyoknak .
(Folytatás.)

— Tehát haragudott a szegény — monda 
mosolyogva Rachel. Piros ajkai mögül előcsil 
lantak a feher fogak, midőn szemei önelégülten 
siklottak vég;g a hiányos leplektől takart pom
pás testén.

— Jöjj közelebb Lea! — Mondok néktek 
valamit. Te is öregem! Üljelek arra a párnára 
elém. Figyeljetek. Ti tudjátok minden dolgomat 
és láttátok, hogy az éjjel az a megvaditott 
szerencsétlen gyermek majdnem veszélybe sodort 
mindannyiunkat. Ennek nem szabad többé meg
történni, miért elhatároztam, hogy megkérlek 
téged fiam arra, hogy bird rá pásztorodat a 
fiú sátra előtt való őrködésre. Töltse ő ott, a 
sátor körül az éjszakát, s ha a gyermek kijön, 
kergesse vissza, mintha a vénektől volna erre 
parancsa. Egy bárány lesz minden holdtöltekor 
éberségének díja ?

— Meg lesz szépek-szépe, drága asszonyom!
— Akkor eltávozhattok.
Mélyen meghajtják magokat a szolga nők, 

azután eltávoztak. Rachel végig nyújtózkodott 
a puha szőnyegen és nyugodt boldog mosoly
gással arcán elaludt. Lelkét nem háborgatta 
semmi, mindaz mi néhány órával azelőtt rétté

géssel töltötte el, mi könnyekre kétségbeesett 
sikolyra fakasztotta, most már csak az élet 
örömeinek útjából elhárított csekélységeknek 
tetszettek előtte, midőn pihenés után szomju- 
hozva, de az ébredés után újra eljövő édes 
örömökre vágyva lehunyta szemét.

Múltak az órák, magasra hágott a nap, 
majd újra lefelé haladt. Az asszony még min
dég aludt, midőn egy zaj, siránkozás ébresz
tette fel. Feltekint és körülnéz.

— Lea! — kiáltja hangosan.
A sátor függönye szétnyílik és szétdult 

vonásokkal berohan rajta a hű szolganő.
— Oh Rachel! — ordítja s szavait elfojtja 

a kitörő zokogás.
— Mi lelt ? Beszélj!
— A h! ja j! ja j!
— Szólj már, ne izgass!!
— Óh úrnőm Mózes itt van !
— És?
— És vége mindennek!
— Miért?
— Tenn fiad ment el érte, bevádolván a 

zsidókat, haza hívta ő t ! . . . Apád kisérte a 
vonalig, melyet Mózes húzott a hegy alatt . . . 
ott leborultak mindketten és imádkoztak . . . 
Mi ott lestük őket sokan . . .  és vártuk, hogy 
mit csinálnak, hogy miként halnak meg, ha át
lépnek a tiltott vonalon . . . Aztán eltűntek a 
kiváncsiak elől . . .

— Ne beszélj annyit össze-vissza! Mond, 
hogy mi történt! ?

<1 ******<

— Hát délután eljött Mózes, mert előhív
ták. Nagy kő táblákat hozott kezében és hozzá
vágta azokat Malockhoz . . . Porrá tőrt minden. 
A papok ijedten futnak kifelé a táborból . . . 
utánok Mózes fegyveresei szablyákkal, parittyá
val! . . .

— Az a gyermek örült! De hát nem akadt 
senki, aki Mózes ellen föllépjen? . . .  Mi köze 
van neki a mi dolgainkhoz ? Nem láttad Achabot, 
Lévit és a többieket? Hol vannak, miért nem 
mondják meg Mózesnek, hogy itt senkinek sem 
kell már az ő szegényes, Istene ? Sanyargattassa 
ő magát, ha neki az tetszik!

— Oh Rachel Achab, Lévi és a többiek 
mind futnak . . .

Micsoda nyomorult gyáva férfi had! Ha 
összeállnának, Mózes hatalma elenyészne mint 
az álom!

Kreol arca piros lett a dühtől s egyetlen 
kemény erőszakos mozdulattal leugrott ágyáról.

— Öltözködöm!
Szolgálatkészen hordta elébe e szolganő a 

ruhákat.
— Nem ezt — egyszerű fehéret adj ma, 

gyász nap van!
— Lesz még ünnep asszonyom !
— Lesz, ha Mózes elpusztul!
— Igen, ha mi pusztulunk!
— Mi ? hogy érted ezt ?
— Mi mind, ki Molochnak áldoztunk!
— Szamárság — mi vagyunk az erősek. 

De hogy jösz erre a gondolatra.
(Vége köv.) Aggastyán.

W HP1 l|Pl V WV HP1 r v i F f f f  v  f f  v"* w 'v imr'ip ip1 'nny"1w ' f v  ny y y v y y f  '"y ny ■■y

Borzalino kalapok, váilkendők, kötött

kabátok, cipők stb. rendkívüli nagy választékban

érkeztek

Eisler Károly
cipő-, kalap-, női-, férfi- divatéra  

kaséba.
NYÍREGYHÁZÁN. Telefon ssém  114.
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széleskörű autonomikus fölhatalmazás 
olyanformán hatott ránk, mintha a sze
gény embernek ezer hold puszta földet 
adnak. Tudja, hogy gazdag ember; de 
évekig izzadhat és koplalhat, mig azt be
instruálja, jövedelmesen használhatja s 
a nagy vagyon kezelésébe belenevelődik.

A mi helyhatósági autonóm életünk 
elemeinek is majdnem két évtized kellett, 
mig az 1867-ben épségben tartott s 1886- 
ban alig érintett autonóm jogokkal csak 
úgy, a hogy is élni tanultak. Modern 
helyhatósági szabályrendeleteink a közel
múlt néhány év alatt keletkeztek. Legna
gyobbrészt kormányzati kezdeményezésre. 
Úgy, hogy a helyhatósági autonómiának 
igazi, becses tartama ma sincs.

Másként lesz a dolog, ha a közigaz
gatási reformtörvények kijelölik a helyha
tósági autonómia körét s megszabják az 
általa megoldandó feladatokat.

Az autonóm életnek meglesz a biz
tos vezérfonala, tehát működése megnyeri 
a gyakorlati becsű tartalmat.

De az is igaz, hogy újabb, a modern 
közéletben felnövekedett nemzedékből ke
rül ki ma már az autonóm elemek leg
nagyobb része. A táblabirói világnézet 
napról-napra több tért vészit. Az autonóm 
élet újjászületését rövidlátás volna tisz
tán a reformtörvényeknek tulajdonítani. 
Az azonban kétségtelen, hogy áz uj nem
zedék is csak úgy fogja az autonóm élet 
áldásait érezni, ha az autonóm jogok és 
kötelességek gyakorlása tekintetében a 
törvények fogják az irányt megadni s a 
föladatokat kijelölni.

R ég i p rob lém a.
Hozzászólás.

Nagy megelégedéssel olvastam b. lapjak 
legutóbbi két számában a párbajmánia leküz
dése és egészségesebb intézmények létesítése 
dolgában írott cikkeket. Magam tudom legjob
ban, aki ugyancsak benne vagyok az élet for
gatagában, meggondolatlan ifjak és meggondol- 
tabb férfiak tömkelegében, ahol egy-egy szó, 
egy-egy tekintet néha a jégből is szikrát csihol 
ki, hogy milyen feideségeket, igaztalanságokat 
vált ki egyes , ügy “-ékből a ma már egyáltalán 
nem korszerű párbajos izé.

Ha igaz az, hogy a tragikus a komikustól j 
csak egy hajszál választja el, a lovagias ügyek j 
rettentő komolysága, hogy úgy mondjam, tra 1 
gikuma legtöbbször átlépi ezt a hajszálat. Már 
az a tény, hogy a sértett fél az eljárás folya
mán újabb bántalomnak van kitéve, ha a vívás
ban, vagy lövésben gyengébbnek bizonyul a 
sértőnél, a legnagyobb igazságtalanság az egész 
most divó eljárásban.

Azután jön a belső rettegés, az előkészü
lés — a halálra. De nem! Még egyéb jön 
elébb: a félre találó pisztolyok, a vaktőltéses 
fegyverek, az előre megfontolt levegőlyukaszt- 
gatások, és csak azután következik — no nem 
mindig a halál — 99 %-ban a pezsgős vacsora, 
vagy ha arra nem telik, a spriccerezés, azután 
pedig — tán egy újabb lovagias ügy, a becsi- 
péssé fajult spriccerezésből kifolyólag. Erről is 
eszembe jut valami: az, hogy a legtöb komoly 
ügy az akohol hatása al^tt keletkezik s igy egy 
újabb fattyúhajtás áll előttünk: a katzenjam
meres urak szalonkabátban, magas cilinderrel 
kocsikáznak és erőlködnek, hogy valahogy visz- 
sza emlékezzenek a borgőzös, beszámíthatatlan 
állapotra. És ezek a ,birák“ néha halálát okoz
zák egy olyan embertársuknak, akit a rendes

bíróság a beszámithatatlanság címén bizonyára 
felmentett volna, vagy a másiknak, aki esetleg 
józanul teljesen ártatlanul keveredett az ügybe.

Hát még azok a j ,-gyzőkönyvvel elintézett, 
de rengeteg komolysággal megindult ügyek 
mennyire komikusak!

Megindul valami pletyka, ami mindig van 
és lesz, de nem mindég jut el a címzetthez. 
Ha eljut és a címzett érzékeny, elszalad a 
városba két úrért, akikről tudja, hogy van 
Ferencz- József kabátjuk és akikről föltehető, 
hogy nem akarnak mindenáron vért látni. Az 
ilyen látogatás igen kellemetlen érzéseket szo
kott ébreszteni. Megzavarja az illetők életmód
ját, akik kénytelenek a .komoly ur“ álarcát 
magukra ölteni. Azután elkezdenek randevuzni 
egymással. Kutatják az ellenfelek múltját, mint 
valami Scherlok Holmesek és jaj annak, akinek 
a múltjában egy makulányi piszkot találnak.

— Becsület bíróságot kérünk ! — jelentik 
ki a detektivsegédek és a bélyeges ellenfel most 
már újra nyakába veheti a várost, vagy a 
szomszédos területeket, esetleg a hozzácsatolt 
tartományokat, amig újabb áldozatkész, nagy 
társadalmi állású tekintélyes urakat talál. Hátha 
nem talál ? Mert az is igen könnyen megtörté
nik. Hát akkor — a bélyeges ur most már 
igazán bélyeges, mert ezzel már is lovagia-an 
le van fejezve. És ha talál, akkor jönnek a tra
gikum újabb komikumai. Az újságokból és nem 
is olyan régiekből elég példát ismerhetünk meg, 
amelyek a becsületbiróságokat úgy állították 
elénk, amilyenek — a maguk affektált borzal
masságában.

Bizony, ezeket a dolgokat mindenki tudja, 
de ez a mindenki: a társadalom mégsem tud 
segíteni a saját baján.

Magam is — adott esetekből kifolyólag — 
sokat gondolkoztam ezeken a fonákságokon s 
éppen olyan megoldást állapított un meg, ami
lyent becses lapjuk múlt számaiban olvastam. 
Bár volna némi foganatja nemes törekvésüknek i
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Vese- és hólyagfcajoknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykő- es fény képződésnél, a lég
utak és a kiválasztó szervek hurutos bantalmai- 

nál kitűnő hatásúnak bizonyult. 
ORVOS LAG AJÁNLVA.

Főlerakat:

Wassermann Sámuel
fuszerkereskedésében

N y i r e g y ' l i á . z á n .
Telefon szám 121. 331—5—9

Tallózás.
Értéktelen kiállítási sorsjegyek.#

A letarolt babérfa. — A kezdet és vég találkozása. — 
Személyi harc. — Kisért a deficit. — Garasos komédia. 
Rendörbiztosok mint a kiállítási intézöség szolgái. — Nincs 
jukkerfogat. — A kereskedők és iparosok sérelmei. — Kié 

legyen a babérkoszol u ?

Körülbelől másfél éve, hogy a Szabolcs- 
vármegyei Gazdasági Egyesület elhatározta 
kiállításának rendezését. Az első időszakban 
megütötték a nagy dobot, felkérték a sajtót, 
meghívtak mindenkit értekezletekre s a vers 
vége az lett, hogy egy pár ember elmart min
denkit a babérfától. A dicsőségnek azonban 
alaposan befellegzett. A babérfáról annyi levelei 
szedtek le egyesek előlegként, annyira feldicsér
ték a munkájukat, hogy most ott áll a fa leta
roltam Nem telik leveleiből egy babérkoszo- 
rucskára sem. Az igaz, hogy nem is volna vele 
kit megkoszorúzni.

Ma fogják a kiállítást megnyitni, de távol
ról sincsenek a munkálatokkal kész. Valamikor 
a jövő hot végére talán úgy ahogy helyre ke
rülnek a d uabok, de kis/.amitani sem lehet, 
hogy mennyivel több tárgyat küldtek volna oda és 
mennyivel nagyobb lett volna az érdeklődés, hogy 
ha a vezetőség körében nem üti fel fejét a 
pártütés, ha az arra érdemeseket nem rekesztik 
ki az intézőségből, ha a veszekedések helyett 
munkához láttak volna. Nagyon sok dolog ma
radt elintézetlenül, amiről legjobban Szikszay 
Sándor gazdasági egyesületi titkár és Steppel 
Béla kiállítási biztos tanúskodhatnak.

Az elkerülhetetlen deficitet úgy akarja most 
a fűhöz-fához kapkodó vezetőség kisebbíteni, 
hogy a tiszteletjegyek számát nevetséges módón 
megszorította. Nem vagyunk a potyajegyek 
osztogatásának barátja, azt azonban elvárjuk 
az egyesülettől, amelynek a tagjai gavallér 
gentrik, akiknek gondolkozása kell hogy a tit
kárságot is irányítsa, hogy az igénybe vett szí
vességeket viszonozzak is. Az anyagi károsodá
sokat már úgy sem kerülhetik el, az erkölcsi 
sikert pedig a vezetőség dobja el magától. Azt 
csak nem helyeselheti egyetlen tag sem, hogy 
olyan rendőrbiztosoknak, akik szabadnapjaikon
2—300 lakást kutattak fel, megtagadtak egy 
koronás jegy kiadását, hogy el ne vihessek fele
segeiket a kiállításra. Ezek az emberek terhes 
éjjeli szolgálat után megérdemlik a nappali 
nyugodalmat és a hivatásuk sem az, — még ha 
a rendőrkapitány is rendeli, — hogy a gazda
sági egyesületnek szolgai teendőket végezzenek.

De tudunk mi olyan eseteket is, hogy 
azoknak is megtagadták a jegyek kiadását, akik 
beigazoltan 200 — 300 koronát adtak ki felszá- 
mitolás nélkül a kiállítás érdekében és akiket 
csaknem minden heten igénybe vett a titkári 
hivatal. De nemcsak a rendőrséget, hanem tiszt
viselőkarát, hajdúit, tűzoltóságát is igénybe 
veszi az egyesület azon Nyíregyháza városának, 
amely óriási áldozatot hozott a kiállítás érdeké
ben, amelynek most polgárságát kényszerítik 
— mondható rendőri beavatkozással — átuta
zók befogadására. A rendőrség a közérdek szent 
jelszava alatt úgy alkuszik, mintha legalább is 
sensalja volna az egyesületnek.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a Nyír
egyháza város apraja-nagyja magasztosan fogta 
fel a kiállítás létesítését s hogy fáradozását és 
áldozatkészségét aztán úgy magyarázta a kiállí
tás intézősége, hogy az szolgai számba menő 
kötelesség, arról nem tehet. Az azután már 
más kérdés, hogy meg kell értetni az intéző- 
seggel, hogy még az egyesület sincs az ö ked
vükért, nem hogy Szabolcsmegye és Nyíregyháza 
városa volna.

A kereskedők és iparosok jogosan szólaltak 
fel, hogy őket a kiállítási intézőségből teljesen 
kiszorították. Ha tessék lássék kedvéért be is 
vettek belőlük egy párt a rendező-bizottságba, 
azokat rendszerint elfelejtették az értekezletre 
meghívni. Amidőn a beketlenkedés tetőpontjára 
hágott, azt találták ki, hogy szervezzenek a 
ny regybázi kereskedők és iparosok egy külön 
helyi bizottságot, olyanforma hatáskörrel, mintha 
bizottságot alakítanának az időjárás szabályozá
sára. Bármilyen dörgedelmes határozatot is hoz
nának azok, semmibe se venné oda fenn a 
Gondviselés.

Aminő kicsinyléssel fogadták az ipartestü
letet, mint az iparosok összeségét, éppen úgy 
bánt el az ideges rendezőség — különösen annak 
titkára — az egyes emberekkel. A fejetlenség 
koronáját azonban akkor tették fel az esemé
nyekre, amidőn a sorsjáték I-ső nyereményéül 
kitűzött jukker fogatot a rendező-bizottság vissza 
utasította avval, hogy annak készítését nem 
rendelte meg, ha csináltatta a kiállítási biztos, 
fizesse is ki. Bocsánatot kérünk, de ez nem 
járja. A sorsjegyeket állami ellenőrzés alatt 
bocsátották ki és az azon feltüntetett nyere
mény tárgyakat nem lehet más olcsó bakkal pl. 
a jukker fogatot egy tengelyvégsteggel felcserélni.

Az egész intézőségben egyetlen ember ér
demli meer az elismerést és ez nem más, mint

TELEFON 129.
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Jakobovits, a jegyek árusításának bérlője. Ami- ! 
dőn a kiállítók kikdt arccal távoztak a bábeli 
torony építési htljeről, ő elfogta őket és olyan 
meggyőzően besztlt az idegölő munkáról, a nagy 
elfoglaltságról, hogy a legtöbb bele nyugodott 
a megváll ózhatatlanba. — Ha az elől említett j 
babéi fán voina egy koszorúi a való, én neki j 
ítélném oda, mint egy kitűnő üzletembernek 
járó jutalmazást. — Rajta kivűl az intel
ligens kiállítóknak tudjuk te, hogy a kiállítás 
úgy ahogy rendbe jött és ig y  félben is  érdemes 
a  megnézésre. Nagyon sok és szép tárgy látható 
ott (nagyreszt költői rendetlenségben), melyekről 
lapunk más helyén hozunk tájékoztatót.

Most pedig [zárom azzal a soraimat: a vi
szontlátásra a kiállítás területén. Hárfás.

Nyakunkon a veszély,
Oivosi ellenőrzés a kiéUitás területén.

Mikecz Dezső aii.-pan éles előre látásáról 
tett tanúságot amidőn a máriapócsi bucsot be
tiltotta. Valóban elérkezett a cselekvés 12-ik 
órája a népes összejövetelek korlátozásának. A 
belügyminisztérium hivatalosan beismeri, hogy 
az ország távolfekvő részein is nagyszámban 
történtek kolerás megbetegedések. Ez lappangó 
tüzként veszélyezteti hazánkat, s nem lehetet
len, hogy ma vagy holnap a veszedelem már 
megyénkben üti fel fejét. Ha vissza tekintünk 
ltíeá-ik vagy az azelőtti kolera járványok bár
melyikének lefolyására azt tapasztaljuk, hogy 
megyénket soha sem kerülte az el. Félkör alak
ban veszi ugyanis körül, a törvényhatóságot 
a Tisza amely a kolerának az országutját. szokta 
képezni. Maramarosszigeten má: van beigazol- 
tan kolerás betegedés és kitudja, hogy a tanítók • 
bel és gazdálkodókból alakított halottikémi-kar 
mellet a felföldön — ahol a kuruzslás még ma 
is virágzik — hány ember esett már hatósági 
ellen jegyzés nélkül áldozatául az epidémiának.

Lehetnek olyanok akik kétkedve rázzák 
fejüket. Ezeknek csak annyit mondok kisérjék 
figyelemmel Dohnál megyei főorvos havi jelen
téseit, amelyben sokszor minden 5-ik emberre 
vonatkozolag azt jelenti hogy haláloka ismeret
len betegseg. Ha a halott kémlést ahoz értő
ember végzi akkor ilyesminek nem szabad elő
fordulni, mert a betegségeket a tudósók már 
mind alfabétába szedtek. Ebből csak következ
tetni lehet, hogy hol minő kezekbe van le*éve 
közegézségügyünk és hol tarthatnak Máramaros 
és a többi varmegyékben, ahol a nadrágos em 
berben még ma is elenséget látnak.

Legyünk résen tehát, mert a kiállításra 
sokan jönnek hozzánk. A kolera lappangási ideje 
5 napbin van rrrgállapitva mely idő alatt egész 
országokat lehet átutazni és újabb kolera fész
keket létesíteni. A helyzet komolyságát eléggé 
bizonyítja, hogy Nyitrán a 14-ik gyalogezred 
gj akorlatát kolera miatt tiltották be. Budapesten 
kölön kolera laboratóriumot állított fel a minisz
ter, eddig 21 emberről állapította meg a bel
ügyminisztérium hitelesen a kolerát, a gyanús 
megbetegedések száma pedig eléri az ezret.

Ne szépitgessük a dolgot, mert a titkolód
zás csak fokozza az elterjedés lehetőséget. Ép
pen ezért felhívjuk az alispán figyelmét arra 
állíttasson fel a kiállítás területén orvosi inspek- 
tiót a tűzoltóság és rendőrség mellé, mert ezer
szeresebben veszélyesebb a közelben ólálkodó 
kolera a tűznél és lopásoknál mert azok ellen 
legalább tudunk védekezni. Tartsa állandóan 
hatósági ellenőrzés alatt az ételek és italok 
kiszolgálását, különösen a kiállítás területén 
gondoskodjék róla, hogy az étkezési eszközök 
gondosan forrovizzei mosassanak le a váltás 
alkalmával. Ne felejtkezzék meg arról sem, hogy 
az asztalokról lekerült étel és ital maradékok
nak míg a cselédség részére való adása is 
veszélyezteti az egészség ügyét.

Tegyünk meg minden lehetőt, mert a sötét
ben lappangó orgyilkos módjára közeledik a ko
lera pusztító réme. A teljes erő megfeszítésnek, 
csak imént sikerült az emberirtó vész pusztítá
sát a Dunán túl megakadályozni, már Galíciá
ból ismét átültették azt a vármegyénkkel szom
szédos Máramarosba.

A fenyegető veszélyt kicsinyelnünk nem 
lehet, nem szabad. Ez magyarázza meg azon 
körülményt, hogy a belügyminister terjedelmes 
körrendeletét bocsátott ki az összes törvényha
tóságokhoz, melyben részletesen felsorolja a ko- 
leiavész elleni óvin'ézkedéseket. es szigorúan 
meghagyja annak pontos betartását, betartása 
nak eber ellenöizését. Eme belügyministeri ren
delet, Szabolcsvármegye alispánja által, a leg
szélesebb körben hozatott köztudomasra.

A múltból ismerjük az alispánunknak az 
egészségügy körüli erélyél, mely a ragályok akkori 
megszűntét s a felsőbb helyen való elismerést 
szülte. Nem kételkedhet senki, hogy ez az erély. 
az egészségügyre betolyó hatóságok buzgalma, 
ezúttal sem fog tétlenkedni, mindamellett érde
mes e sajnos körülmény nyel foglalkozni, mely
nek egyik legfőbb célja, hogy e lap olvasóinak 
figyelme a közeledő vész és az ez ellen való 
védekezés betartására idejekorán irányittassék.

A  vész közelünkben pusztit es a mai nagy 
személyforgalom ne llett nincs kizárva, hogy 
pár nap, talán néhány óra alatt is, a kolera át
csaphat Szabolcsvármegye területére. Óvakodjunk 
tehát és szigorú pontossággal tartsuk be a fel
sőbb helyről kibocsátott rendeletek minden 
egyes pontját, mert csak ez állal akadályozhatjuk 
meg a vész terjedését.

Figyelemmel kísértein a kolera elleni óvin
tézkedéseket, melyek a legközelebbi kolera terje
dését vármegyénkben meg is szüntették. Figye
lemmel kisértem, hogy a hatóság, az egyes köz
ségek, maga a nép n it tesz a közegészségügy 
érdekében, a koleravcsz elmúltával. Mindennek 
alapjáu elmondhatom, hogy az egészségügy ápo
lása kellő figyelemben részesült a vármegye, vá
rosunk és egyes rendezettebb községek hatóságai 
részéről s löbbb olyan intézkedés tétetett, me
lyek mind amellett bizonyítanak, hogy nemcsak 
a vész ideje alait, hanem azu'án is sok helyen 
belátják, hegy az. egészségügy érdekében tenni, 
szakadatlanul munkálni kell.

Beigazolt ttny, hogy a legtöbb ragályt a 
tisztátlan ivóviz szüli és terjeszti. Ennek tulaj
donítható, hogy több község, jelentékeny áldo
zatok árán furott kutakat készíttetett és más 
tekintetben is igyekeztek betartani a köztisztaság 
kívánalmait.

Mindez igen szép es elismerésre méltó do
log, de nem elég ahoz, hogy a ragályok pusztí
tását teljesen megszüntessük. Arra nézve, hogv 
a kolera, diphteritisz és ezeken kivül igen sok 
más ragály ne pusztítson közöttünk, legfőbb 
volna a lakóházak tisztán, rendben való tar
tása, de a nép épen ezt nem akarja belátni. 
A birságtól való félelem miatt, kiseprik az ud
varokat, a hatóság lecsapoltalja az utcákon 
összegyűlő mocsarat.de ugyanakkor a tisztátlan 
lakóházak büzbödt levegője, legalkalmasabb ter
jesztője lesz a külömböző ragálynak. Itt a fő 
hiba. Ezen kell segíteni, ha azt akarjuk, hogy 
a külömböző ragály pusztítását mérsékeljük, 
megszüntessük.

Ma már minden rendezettebb városban és 
községben figyelnek arra és szabályrenedlettel 
szabályozzák, hogy a lakóházak az egészség kö
vetelményeinek megfelelőleg építtessenek, de a 
kisebb elhanyagolt vezetésű t'alvakbah ezzel 
mitsem törődnek. Ezért van, hogy a falusi lak
házak nemcsak az egészség követelményeinek 
meg nem felelnek, hanem a sokféle ragálynak 
egyenes terjesztői.

A legtöbb falusi ház alacsony, földes, a 
benne lakók számához képest szűk, ablakai 
aprók, szellőztetésre alkalmatlanok. Az ilyen 
szűk, legtöbbször tisztátlan lakás levegője meg
romlik és terjesztője lesz a különböző, pusztító 
ragálynak. Arról, hogy ez igy van, bárki meg
győződhet s aki egyszer meggyőződött, belátja, 
hogy a viskók egészségtelen levegője mellett 
még a legszigorúbb hatósági rendelettel sem 
lehet a kolera és más ragály kiütését, terjedé
sét megakadályozni.

Tudom én azt, hogy a nép számára egész
séges lakásokat építtetni, a hatóságnak nincs 
módjában, tudom, hogy a táját javát sem is
merő népét nehezen lehet arra bírni, hogy roz
zant viskóját tisztán tartsa, szellőztesse; mind
amellett számtalan mód és eszköz van, melylyel 
a népet az egészségügy követelményeire rábirn
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lehet, hogy melyek ezen eszközök és módok, 
az a nép értelmesegétől, a helyi viszonyoktól 
függ s azt a lelkészek ludhatják a legjobban 
es e tekintetben ők tehetnek a legtöbbet, pél
dául alkalmi felolvasások áltál a közelgő téli 
esti k alkajmával.

Különesen ilyen időben, mikor a kolera 
ismételt fellépte fenyeget, mikor sokféle ragály 
szedi köztünk áldozatait, bőven lehetne írni a 
ragályt előidéző es terjesztő bajokról és mulasz
tásokról, de egy jóakaralu cikk szükkereíe nem 
engedi azt meg. Az orvosi tudomány nem ké
pes leküzdeni a kuruzslást, a babonát, az elő
ítéleteket, a nép tudatlanságát és saját életével, 
egészségevei való nem törődést. Iggy aztan nem 
csoda, hogy alig múlik el egyik kolera, bekö
szönt a másik; nem csoda, ha számtalan lagáiy 
szedi közöttünk áldozatait.

Óvakodjunk és tartsuk be a felsőbb rende
leteket, valamint orvosi utasításokat, mert csak 
igy remélhetjük, hogy a vármegyénk köze ebe 
hurcolt kolera beütését megakadályozhatjuk.

I)r. Ópium.

Egy kis séta az üzleti kirakatok korul.
A jubiláris kiállítás, amely gyorsan fejlődő 

városunkban az üzleti életet fellendítő idegen- 
forgalmat legalább rövid időre teremt, kedvező 
alkalomnak kínálkozott, hogy a kirakaiveiítí- 
nyeknek kipróbált intézményevei nálunk is meg
próbálkozzanak. A kereskedők, akik ezt az esz
mét nálunk felvetették és rövidesen vegre is 
hajtották, kitűnő szolgálatot tettek nemcsak a 
maguk pozíciójának, hanem a vasáno közön
ségnek is. A kereskedők, akik az ipar, az ős
termelés és a fogyasztó közönség közt a nélkü
lözhetetlen, de sokat ócsárolt összekötő kapcsot 
képezik, bemutattak ez alkalommal is, hogy 
feladatuk magaslatán állanak. Dicséretre méltó 
munkájukkal rászolgáltak a közönség elismeré
sére. Ennek ugyanis alkalma van tudomást sze
rezni arról, hogy a kereskedők szine-javának 
kifejlett érzéke van a szép iránt és igy módjá
ban áll a legkényesebb közönség részére is olyan 
árut kiválogatni és beszerezni, amely a legma
gasabb igényeket is ki tudja elégíteni. Egy pil
lantás a sok művészi rutinnal elrendezett kira
katokra. amelyekben Ízléses és sikkes portéka 
díszeleg, nemcsak a szemet hizlalja, hanem 
megérdemli a gyönyörködő nézőben azt a meg
győződést is, hogy az áru külső csínjával együtt 
jár kifogástalan minősége is. Egy szó annyi mint 
száz, a kirakatverseny emelte a kereskedők 
preszlizséjét és fokozta a közönség bizalmat a 
kereskedők iránt is. Mind a két fel jól járt.

Azonban cikornyás szavakkal ne elégedje
nek meg a t. olvasók, hanem tegyenek egy kis 
sétát, hogy élvezhessék a kirakatokban közszem
lére kitett holmit a gyönyörűséges szép keret
ben, amelyet a kereskedők oda varázsoltak. 
Könnyebb áttekintés végett felhívjuk a t. olva
sók figyelmét a következő cégekre :

R ó z s a  L a jo s  u tó d a  (Pazonyi-utca) női fel
öltő és női kalap-raktára virággal feldiszitett 
szemkápráztató izlelitőt nyújt nagy raktárából, 
amelyben angol raglánok, színes és fekete 
bundabéléses felöltők, eredeti párisi modell- 
kalapok dús választékban képviselve vannak.

U a lm á g y i  u tó d a  (Rofhschild), női felöltők 
és kalapok legnagyobb áruháza (Tokaji-u. 1.) 
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közszemlére teszi a legdivatosabb felöltőket, 
pongyolákat, kosztümöket és kalapokat. Kalap 
és kosztüm vásárlóknak megsúgjuk, hogy min
den vevő egy-egy selyem angol blúzt kap — 
jutalmul.

S e k w a r z  J e n ő  férfi és gyermek ruhakeres
kedő kirakatát (Koronaépület, Pazonyi-u.) ropo
gós magyar bankókkal díszítette fel. A helybeli 
és vidéki közönség ne mulassza el, hogy ezt az 
ö n á lló  m a g y a r  b a n k o t megnézze. Minden magyar 
ember, pártállásra való tekintet nélkül elfogadná.

F le in e r  L a jo s  vavaskereskő (Koronaépület, 
Pazonyi-utca) szakszeüen rendezett kirakatával 
elénk varázsolja a kemény telet és vigaszul fel
ajánlja a nézőknek a világszerte legjobbaknak 
bizonyult folyton égő Premier kályhákat, vala
mint más rendszerű, de minden körülmények 
közt „barátságos meleg szobát* nyújtó töltő 
kályhákat is. Gazdák, gazdasszonyok találnak itt 
mindent, ami nékik bokros teendői közt nélkü
lözhetetlen.

Az Alkalmi Áruház (Vármegyeháztér).
K l e i n  H e r m a n n  férfi-, női divat és rövid

áruüzlete, K o h n  Ig n á c  női-, férfi divat és rövid- 
áruüziete, S te r n  S á n d o r  úri- és női divatáruháza, 
F r ie d m a n n  S .  S á n d o r  cipőáruüzlet, E is le r  K á 
r o ly  cipő , kalap-, női-, férfi- és divatáruüzlete, 
S á n d o r  R e z s ő  ékszerész boltja, akiknek hirde
tésére felhívjuk a közönség figyelmét megtekin
tésre méltó kirakatokkal büszkélkedhetnek. 
(Folytatjuk.) Krónikás.

A macedón kérdéshez.
Sofia, 1910. aug. 25.

Hetek óta a müveit világ figyelme ismét 
az „örökké háborgó* Balkánra terelődik. Napról- 
napra hoz a táviró jelentéseket újabb forron
gásról, összetűzésről a macedón—bolgár és 
török hatóságok részéről, melyeket azután élénk 
fantázia színes képekben bővelkedő ütközetekké, 
elkeseredett harcokká gyúr át és ad tovább a 
szenzáció éhes közönségnek.

Eltekintve a külföldi sajtó sok tekintetben 
indokolatlan, a Balkán egét mindég „borúsnak* 
feltüntető alaphangjától, maga a bulgár sajtó 
az, mely szándékosan a legcsekélyebb súrlódást 
is, ami különben egy nem balkán államnál is 
mindennapos dolog, óriási sérelemmé fújva 
állítja a világ ele, csupán azért, hogy az en 
són temps könnyen szerzett érdeklődést továbbra 
is biztosítsa Bulgária, a szintén balkán állam 
számára és ezzel egyidejűleg burkoltan felszínen 
tartsa Macedóniára vonatkozó aspirációját.

Minden nemzet ragaszkodik hagyományai
hoz, elvileg mindegyik fenntartja jogait a hajdan 
sajátjának ismert területekre. Ez azonban ideális 
és nem reális politikai hitvallás. A föltételes 
mód jövő idejét a nemzetközi jog nem ismeri. 
Miért tűrné Törökország a saját létének veszé
lyeztetésére irányuló macedón politikát, miért 
nézné behunyt szemmel a folyton ébren lévő 
bandák ki-kiruccanását, mely erejének egy bizo
nyos részét egy bizonyos iránybán folyton le
kötve tartja ?

A legutóbbi albán felkelés sikeres, de nem 
minden áldozatnélküli leverése után a törők 
kormány az egyedüli célhoz vezető eszközhöz 
fordult, mely a már unalmassá váló bandaga
rázdálkodás ellen békés módon segíthet: meg
tiltotta a fegyverviselést és elrendelte azoknak 
törvényes beszolgáltatását. Nagyobb fába nem 
is vághatta volna fejszéjét. Mért nem kérte a 
fegyverviselés ellenértékéül asszonyaik kiszolgál
tatását ? Ebbe szívesebben belementek volna 
harcrakész macedónjaink. így azonban elszántan 
üzenték: gyere, vedd el! És a török kormány
nak, mely már torkig van macedón alattvalói
nak politikájával, volt bátorsága erőszakkal ki
csavarni a fegyvert a vonakodók kezéből.

Most jön a macedóniai bulgár sajtó az ő 
folytonos Uram segits-ével; a török kormány 
jcgos eljárását séreiem, casus belli gyanánt adja 
tovább szófiai testvérének, ki pillanatig sem 
késik a világsajtót az ismert hangirányba terelni, 
anélkül, hogy a sérelem okát csak egyszer is 
„semleges* szempontból megvizsgálná, mint a 
hogy azt — ha nem is minden tekintetben —. 
ternie kellene.

Mert mit csinál Törökország? mivel ad 
alkalmat Bulgáriának a folytonos háborús gon
dolatokra ? Abszolúte semmit. A macedón bui- 
gárnak nem tetszik alkalmazkodnia a török 
kormány jogos es békés tendenciájú intézkedé
seihez, kilövi utolsó golyóját a török zsandárra, 
övébe dugja kését, átszökik a határon és biztos 
földön torkaszakadtából kiált segítség után. A 
segély kiáltást a bulgár nép meghallja, de az 
okot, mely miatt a török macedón alattvalóját 
hajlékából kizavarta, sohasem kérdi. A bulgár 
sajtónak ez a szalka-gerenda teoriás politikája 
az, ami az eseményeket közelről szemlélő „sem
leges* idegen előtt émelygőssé teszi az egész 
huza-vonat.

Hála a bulgár és török külügyi diplomácia 
józan észjárásának, a háborúra irányuló véle
ménynyilvánítások higgadt és fontolni tudó 
fejekre találnak. Az illetékes körök számolni 
tudnak egy a szalmalángból eredő merész lépés
nek esetleges következményeivel és energikusan 
odahatnak, amint ezt több Ízben bebizonyították, 
hogy a már sablonosán hangzó de alapjában 
nagy és kétes veszedelmeket rejtő háború fo 
galmát tárgyalásaik során egyáltalában felszínre 
se hozzák.

Szófiában napok óta több száz kiűzött 
macedón tartózkodik, kik addig mig ügyük békés 
elintézést nyer és hazájukba visszatérhetnek, 
teljesen a város segítségére vannak utalva. 
Nyugtalan vérük azonban itt is űzi őket. Ré
szint unalomból, részint a „rendezők* taktikája 
folytán naponkint tüntetni akaró felvonulást 
rendeznek a városon keresztül. A kép, amit 
egy ily menet nyújt, Maxim Gorkij tollára való. 
Egyetlen nő nincs velük, tisztán férfiak ; 20—40 
év közölt váltakozók. Ruházatuk a'apjában a 
bulgár parasztéhoz hasonlít nélkülözve annak 
szelíd színharmóniáját. Az 50—60 cm. szeles 
rikító veres öv elmaradhatatlan. Nagy részük a 
kis macedón sapka helyett tarka kendőt köt 
fejére (a la fémmé) védekezve a nap forrósága 
ellen. Hajuk zilált, íésületlen ; ruházatuk szennyes. 
Nem találni köztük egy tiszta értelmes arcot; 
mindegyik szemében az a semmitmondó bamba 
de egyszersmint állatias kifejezés, mely nyugta
lanul kémlelődik, mely mindenben ellenséget lát. 
Általánosságban egy félvad oláhcigány-csapat 
benyomását kelti a tömeg, mely elől az itteni 
bulgár paraszt is meglepődve tér ki.

E félnomád emberek csapatát látva egy
szerűen mosolyra válik az idegen arca annak 
gondolatára, hogy Bulgára és Törökország bo
nyodalmas diplomáciai tárgyalásba bocsátkoznak 
a drága alattvalók érdekében.

Figyelemre méltó momentum az egész, 
csak heccnek nevezhető bonyodalomban, hogy 
a kiűzött több ezer főre menő macedón között 
egy öreg ember sincs. Ezen körülménynél a 
legsovinisztább bulgárnak is meg kell állania. 
Meg is áll, de nyilatkozni nem fog, mert tudja, 
hogy konklúziójában önönmagát fogná meg.

Nem Bulgária de nem is Törökország állam
szervezeteben rejlik a darázsfészek titka, hanem 
azon zagyva és asszimilálódni nem tudó nép 
beteg pszichológiájában, mely a fészek ijesztően 
vadregényes zugait, liasadékait megtölti. Beteg 
embereket csak gyógyítani szabad, de nem 
mellettük vagy ellenüK állást foglalni.

____  Auspitz Márton.

Hogyan k é sz !  a pénzt?
Ezernyolszázkilenczvenkettedik évi augusz

tus óta Körmöczbánya világ egyik legazdagabb 
városa. Hanem is zsebében de pénzverő intéze
tében megfordul Magyarország összes pénze; 
vagy 255 millió korona értékű arany, ezüst, 
nikkel, és bronz. A füstös kormos kis bánya
város ontja világgá a rengeteg kincset. Amikor 
megérkeztek az első aranyszállitmányok, egész 
Körmöczbánya a kicsődült a vonathoz, nézni 
az ünnepies jelenetet, mikor a pénzverő-intézet 
tisztviselői katonai födözet alatt átveszik a nemes 
erezel terhelt lepecsételt vagonokat. Ma már 
föl sem tűnik, mikor a milliókkal megrakott 
szekerek a pénzverő felé vonulnak. A fantázia 
mintha jólakott volna, nem éhes többé. És alig 
gondol valaki a modern alezhimista- műhelyre,

ahol oly kemény munka folyik : csengő pénzzé 
változtatni az ormótlan érez rudakat. Pedig ez 
a proczedura igen érdekes.

A nyers aranyat nyngtázva átveszi a pénz
táros s először egy kisebb mennyiséget átad a 
főkémlöknek, ki próbát tesz s a tiszta, szin- 
aranytartalmat meghatározza s kiszámítja a 
rézmennyiséget, a melyet az aranyba keverni 
kell.

A koronák tartalma 990 ezredrész arany 
és 100 ezredrész tiszta rész.

A többszörös próba után az aranykészlet 
az olvasztóba kerül, hogy összeolvasstassék a 
kiszámított rézmennyiséggel a pokoli meleget 
áiasztó kőüstökben.

A szakférfiak egyhangú Ítélete után, mely 
szerint a vegyülés tökéletes, megkezdődik a 
rudakba való öntés.

Szegény munkások, valóban sajnálni valók, 
midőn az iszonyú meleget kisugárzó üsthöz 
állva mártogatják nagy mérőkanalaikat s a for
mába öntögetik a folyós aranyat, melyet mihelyt 
megszilárdult, kivesznek a formából az ahhoz 
való fogókkal a hideg vízbe mártanak,

A keverést vezető két hivatalnnok — min
den szaknál, mindenágnál, két hivatalnok őrkö
dik — újra előveszi az aranyat s  meghatározza 
vájjon sikerült-e a törvényszabta keverés.

Ez esetben egy darabkát átküld az első 
fémkémlőnek, hogy ő is határozza meg a ke
verés pontosságát Igenlő jelentése után az 
aranyrudakat átszállítják a nyújtóba.

Az alig 30 cm. hosszú és 5 cm. vastag 
aranyrudacska vonalzó forma alakot nyer, amint 
a hengererek alul kikerült.

Ez aranyszalagok — ha igy lehet őket el
nevezni — egy másik gép alá kerülnek, hogy 
belőlük a köralaku kések ki messék a korong- 
alakú lapocskát.

A A fenmaradt lyukas szalagok egykor 
pizétum címén, az esztergomi prímást illették. 
A kerek lapocskák együttes súlyának megmérése 
után, a szalagok újra visszavándorolnak az ol
vasztóba, a kis korongok pedig a tisztitóba 
kerülnek, hol a reájok ragadt olajat és egyéb 
szennyt lemossák.

Csinos fényes lapocskák most egy osztó
gépbe vándorolnak, ahol az érzékeny szerkezet 
sulynagyság szerint válogatja szét őket.

Okos egy gép ez !
A lapocskák három vályún potyognak ki

felé : baloldal a kelletnél könnyebbek közepén 
a megfelelők a jobboldalon pedig a ren les 
súlynál nehezebbek.

A könnyebbek vissza vándorolnak az ol
vasztóba, a nehezebbek pedig a gyalu alá ke
rülnek.

A rendes súlya és meggyalult lapocskákat 
a reszelő népség veszi át.

Több teremben számos asztal körül ülnek 
a százakra menő munkások, — köztük lányok 
is, — minden munkás előtt egy kis mérleg áll, 
melynek egyik csészéjében van a koronának 
megfe-elő nehezék: és a másik csészébe rakja 
a poontos súlyra lereszelendő korona lapocs
kákat a mélyen halgató munkás. Azután farag
csál rajta mindaddig, mig a törvényszabta súly 
megvan.

Ezek után következik a kész lapocskák 
tömeges mérlegelése, melynek többlet-sulytára 
igen szigoráan meg van határozva s melyről 
— hivatásánál fogva — felelős a vezető felü
gyelő.

A sikeres ellenpróba után átszállítják az 
újra megtisztított aranykorongokat a verőgépek 
■Blá: egy gép perczenkint ötvenkét ütéssel 
ugyanannyi kész koronát szolgáltat az állam
nak. Azaz mégsem : mert minden egyes kész 
koronát még egyszer megvizsgálnak, vájjon nem 
szenvedett-e valami sérülést a verés közben. 
Evégböl minden darab pénzt egyenkint kiilön- 
külön márványlayra dobnak s meghallgatják: 
vajon meg van-e neki a kellő csengése.

Ugyanis igen gyakran megesik, hogy verés 
közben az aranylapocska vagy meghasad, vagy 
öntés alkalmával hólyag támadt benne.

Miután az aranyakat újra megmérte az 
átvevő pénztár, hordókba fenekük a koronákat 
és lepecsételt vagonokba ..szállítják a kincset, a 
budapesti központi pénztárba.

Ne tétovázzék, ha 
feje, hanem használjon azonnal.1 : Be rét* i s  p a s l i l l i t , amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájás 

elmulasztja. Orvo- á  _ _  1 * 0 ál Kapható minden gyógy 
sok által ajánlva. «  1 szertárban. — Készíti

Beretvás Tamás gyógyszerész. Kispesten.
!! 3 dobosnál in gyen  posta i szá llítás . II
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ki uszoda Vasúti-ut 11. szám alatt 
külön kisvasúti megálló

val, a kiállítás alkalmából állandóan nyitva.

Séta a k iá llítá s  területén.
Két nappal ezelőtt még azt hittük, hogy 

a kiállítás megnyitása csak névleges lesz, 
annyira el voltak maradva a munkálatokkal. 
Az utolsó napokban azonban megérkeztek a 
nagygyárak szerelői, akik a budapesti, bécsi, 
brüsszeli és más kiállításokat rendezték. Ezek 
a „szakemberek1- minden irányítás nélkül úgy 
rendbe szedték a saját tárgyaikat, hogy öröm 
volt azt nézni. A példa követőkre talált, mert 
a helyi kiállítók is kedvet kaptak és azok taná
csai szerint éjjel nappal dolgozva gyorsan 
haladtak a rendezéssel. Ma már csak kisebb 
munkák vannak hátra. Most látni csak, hogy 
mennyi sok és szép tárgy van ott kiállítva, 
ami nem is csoda, mert ez évben Magyar- 
országon csak a nyíregyházi kiállítás számot
tevő. A főbejárat díszes gipszkapuját Osváth 
helybeli szobrász készítette. A legelső pavillon 
a mü- és házi iparé, amely a műkedvelők 
tárgyait és felöleli az elemi iskolások slöjd- 
munkájától a legtökéletesebb müipari termékig. 
Különösen kiemelendő a helybeli nőipariskola, 
valamint Heider Margit és Kerekes Margit 
munkái. E mellett van Litke pezsgős pavillonja, 
majd a nagyobb uradalmak, gazdaságok, gaz
dasági akadémia, mezőgazdasági kiállítási csar- 
csarnok, méhészettel együtt Az erdészeti, va
dászati és halászati pavillon, feltűnő, előt
tünk élő vadasatokkal. A szerencsi cukorgyár 
pavillonjában a cukorrépa és cukorgyári ter
mékek láthatók a termeléshez szükséges gépek
kel együtt, Hoffmann Adolf helybeli kereskedő 
villanyeröre berendezett kávépörköldéje egész 
nap működik. Következik a báró Podmaniczky 
Géza és Szomjas Gusztáv erdészeti, vadászati, 
és kertészeti kiállítása. Ezen a részen vannak 
még az Alfa szeparátor pavillonja és a nagy 
iparcsarnok 1200 □ m3 területtel. A dohány 
pavillon a m. kir. dohányjövedék és debreczeni 
kísérleti állomás termékeinek összes frázisát 
bemutatja Groák Sándor. A villannyal színesen 
kivilágított szökőkút látványosság számba megy. 
Az ármentesitő társulat 100 méter hosszú ter
mészetes tiszatöltésen mutatja be az árvédelmi 
módozatokat. 5000 □ méter szabadterületen 
nagy gépkiállítás van. A szőlészeti és borászati 
és virágkertészeti kiállítások rendkívül érde
kesek. A gazdaszövetség n ’ggyülésére hatalmas 
helyiséget, óriási vendéglőt és a székesfehérvári 
honvédzenekar részére külön pavillont építettek. 
— Állatkiállitásra rendkívül nagy a nevezés, 
17—20-ig szarvasmarha, 21—24-ig sertés és 
juh, 25—28-ig lókiállitás lesz, 25 és 27-én 
pedig lóverseny külön területen. — Az előbb 
említett állatkiállitások vármegyei jellegűek, 
25-töl 28-ig országos baromfi és házinyul 
kiállítás lesz.

Egyszeri bemenetelre jogosító jegy 1 
koronába, állandó jegy 5 koronába kerül. — 
Tanulók, katonák, nevelőnök féláron bérel
hetnek.

Szombaton, f. hó 17-én: Á gazdasági 
egy. sület diszközgyülése és a kiállítás meg
nyitása. Kirakatverseny.

Szombattól keddig, folyó hó 17—20-ig: 
Szarvasmarhakiállitás.

Vasárnap, f. hó 18-án: A kereskedők 
nagygyűlése. Klubközi atlétikai viadal.

Kedd, f. hó 20-án: Magyar gazdaszövet
ség nagygyűlése. Dalestély.

Szerdától szombatig, f. hó 21—24-ig: 
Sertés és juhkiállitás.

Szerdán, f. hó 21-én: Iparosok kongresz- 
szusa. Tanítók gyűlése.

Csütörtökön, f. hó 22-én: Országos sző
lészeti és borászati kongresszus.

Szombaton, f. hó 24-én: A szabolcs- 
megyei tűzoltó szövetség gyüiése és a tűzoltók 
versenye.

Vasárnaptól szerdáig, f. hó 25—28-ig: 
Országos baromfikiállitás és lókiállitás.

Vasárnap, f. hó 25 én : Baromfi tenyész
tők gyűlése. Lóverseny.

Minden este kabaré a kiállítás területén 
és naponta este 8 és 9 órakor mozi előadás 
változó műsorral az Apolló színházban.

— Uj rendőrkapitány. Az újonnan rend
szeresített második rendőralkapitányi állást 
egyhangúlag Krecsánvi Lajossal töltötték be.

— A kiállítás és a közönség. A közön
ség minden várakozáson felüli érdeklődéssel 
viseltetik a kiállítás területén közszemlére kitett 
látni valók és az ugyanott rendezendő zene- és 
hangversenyek, valamint egyéb ünnepségek 
iránt. Ezt bizonyítja legfényesebben, hogy a 
bérleti jegyeket úgyszólván elkapkodták. Három 
ezernél több bérletjegyet váltottak meg eddig. 
Az élénk érdeklődést tekintve feltehető, hogy 
rnég vagy kétezren fogják maguknak a bérlet
jegy megváltása révén azt a jogot biztosítani, 
hogy tizenkét napon át bármikor és akárhány
szor a kiállítás területére léphessenek. Ezek 
fogják mindig a kiállítási vendegei zömét ké
pezni, egyszóval törzsvendégei lesznek a modern 
.paradicsom kertnek.*

— Uj iskolaorvos. A főgimnázium kor
mányzótanács dr. Mikecz Miklóst bízta meg az 
iskolaorvosi teendőkkel és az egészségtan 
előadásával.

— Vámszedési jog bérlete. Tiszipolgár 
község a községi piac- es vásárvámszedési jog
nak három évre történő bérbeadására szep
tember 13-án a zözséghizánál árverést fog tar
tani. Feltételek a jegyzői irodában tudhatok 
meg.

— Pályázat. A nyirtassi jegyzői állásra, 
amely 1600 korona fizetéssel, 3 hold szántó 
haszonélvezettel, kerttel ellátott szabad lakással 
dotaltatik, pályázatot hirdet a kisvárdai föszol- 
gabiró. A pályázat lejár szeptember 20-án.

— A honrédhnszárok nem mennek — 
Rimaszombatba. A honvédelmi miniszter le
irata értelmiben itt marad a kassai ötödik 
huszárezred második osztálya mindaddig, mig 
az uj tárgyalások befejeződnek.

— A vasárnapi klabközi viadal. A 
Nyíregyházi Torna és Vívó Egyesület vasárnapi 
atlétikai viadala nagyszabásúnak Ígérkezik, ügy 
a debreceni tornaegylettől, mint a tokaji sport
egylettől nagy számmal érkeztek nevezések s 
az előre várható erős küzdelmek nem egy ki
váló eredményt fognak létrehozni.

A 100 yardos síkfutásban a mieink közül 
Garay, Pál és Kiss mérik össze erejüket a deb
receni Hoffmannal és Kalmárral. A győztest 
előre megjósolni lehetetlen. Mi úgy hisszük, 
hogy a verseny Pál és Garay között dől el.

A sulydobásban érdekes küzdelem várható 
a debreceni Németh és Maságh és a nyíregy
házi Pivnyik és Pál között. Itt a debreceniek a 
favoritek.

A 220 yardos sikfutás-haadikap teljesen 
nyílt. Az előnyöket Garay adja.

A kalapácsdobás a nyíregyházi Groszman- 
tói el vitatható, mig a rúdugrást minden való
színűség szerint a debreceniek kitűnő ugrója 
Hoffmann nyeri.

Szenzációs küzdelem lesz a Va ang. mért
földes síkfutásban a mi Kissünk és a debreceni 
Fülöp között. Veszélyes ellenfél itt még Róth 
is (Debreczen), mig meglepetést Szamnely csi
nálhat.

Érdekes küzdelem lesz meg a magasugrás
ban Pivnyik, Ferenczi es Hoffmann, továbbá a 
stafétafulásban a Nyíregyházi Torna és Vívó- 
egyesület és a Debreczeni Tornaegyesület csa
patai között.

A viadal pontban három órakor kezdődik 
a Ny. T. V. E. bujtosi versenypályáján.

Helyárak: Tribün ülés tagnak 1 kor. 20 
fül. nem tagnak 1 kor. 60 fill., többi sor tag
nak 80 fill., nem tagnak 1 kor. 20 fill. Diák
jegy 50 fillér.

— Jönnek a kecskeméti gazdák. A
kecskeméti gazdasági egyesület vasárnap adja 
vissza a debreczeni gazdák múlt évi látogatását. 
A kirándulók a ;debreczeni gazdákkal együtt 
kedden jönnek Nyíregyházára a kiállítás meg
tekintésére.

— Innocens Méta. Ezen álnév alatt rej
tőzik egy fiatal írónő, a ki most „ A  k i s  k a d é t  
és egyébb e lb eszé lé sek^  cim alatt egy kötet elbe
szélést adott ki. Ezt az első irodalmi kísérletét 
Vay Gáborné grófnőnek ajánlotta. Az előszóból 
megtudjuk, hogy szerzője, noha csak tizenkilenc 
éves, mint zongoraművésznő már szép sikereket 
ért el s négy esztendős volt, a mikor egy királyi 
hercegi család előtt volt alkalma bemutatni 
ügyességét a zongorán. Az irodalmi téren ez az 
első próbálkozása s kötetjében egész sereg ki
sebb elbeszélésen kívül néhány meleg érzésről

tanúskodó verset is gyűjtött egybe. Elbeszélései 
egyszerűek s inkább közvetetlen előadásukkal 
keltenek figyelmet, mint érdekes meseszövésök- 
kel. A fiatal írónő e kötetjével inár bizonyságát 
adta a toliforgatáshoz való hivatottságának.

— A késelés áldozata. Vető Ferencz 
nyírbátori legényt megszurta két haragosa oly
annyira, hogy életveszélyes állapotban vitték a 
debreczeni közkórházba. A merénylőket letar
tóztatták.

— Uj antomobilvezctő. Vilner Ferencz 
nyíregyházi villamos társulati gépkezelő az 
automobilvezetésből letette a vizsgát a debreceni 
illetékes szakbizottság előtt. A vizsga alapján 
megkapta a hajtási engedélyt.

— A barikádok városa. Kiállításunkban 
a mely néhány ezer idegen embert csal a városba, 
egy kis paradicsomot rögtönöztek rövid idő alatt 
még rövidebb időre. De városunk teljesen 
készületlenül várja vendégeit. A legélénkebb 
helyeken, a merre a legnagyobb személy- és 
kocsiforgalom lebonyolódik, barikádok emel
kednek, mintha a város valami forradalom 
színhelye lett volna. A piacz-téren költői rendet
lenség uralkodik. Hordók, kő- és homokrakások, 
befejezetlen kövezések csúfítják el a város leg
szebb terét. A Vasuti-utca torkolatánál a Széc- 
henyi-téren, Városháztéren Megyeház-téren 
akkora épület fabarrikádok fogadja a vasútról 
jövőket, hogy a francia forradalom barrikádjai 
kismiskák hozzá 'képest. Több más helyen is 
disztelenkednek kisebb-nagyobb barrikádok. Az 
idegenek lépten-nyoraon belebotolnak majd egy 
ilyen szépséghibában. Joggal fogják a barrikádok 
városának szép városunkat elhíresztelni.

— A nyírbátori vasat. A hajdusámsoni 
vasutat eredetileg is úgy tervezték, hogy kiépítik 
egész Nyírbátorig, .hogy Szabolesvármegye déli 
járásainak forgalmát Debreczen-felé tereljék. A 
vasútépítés ügye pár év óta, Kossuth Ferenc 
ingadozása miatt — igy írja a Debreczeni 
Újság — meg akadt. Most azonban a vasút
építés ügye remélhetőleg dűlőre fog jutni. A 
múlt héten Kovács József debreczeni polgár- 
mester vezetése alatt az érdekeltség küldött- 
ségileg kérte a kereskedelmi minisztert, hogy 
adja meg az ideiglenes építési engedélyt. Ha a 
minisztérium ezt megadja, hozzáfognának már 
ez idén a vasút kiépítéséhez.

— A nyiregyttázi városi dalegylet f. 
hó 20-án este 8 órakor a kiállítás területén 
dalestét rendez, melynek műsora a következő :

1. Győzelmi dal, Húber Károly tói.
2 Falú végén kurta korcsma . . . , Arany 

Jánostól.
3. Nem marad a piros rózsa . . . , Hoppé

Rezsőtől.
4. Dalra! Stroch M.-tol.
5 U| kurucz nóták, Lányi Ernőtől.
6. Feketehegyi emiék, Szentirmay Elemértől.
A 2 koronával a kiállít ’S pénztáránál meg

választott beíépőjegygyel külön belépőjegyet a 
kiállítás területére nem kell váltani. Az ének
számokat Kovách Árpád karnagy tanította be 
és vezeti. A dalestélyre az orsz. gazdaszövetség 
tagjai is hivatalos ik.

— Népszámlálás. Mikecz Dezső alispán 
elnöklete alatt értekezletet tartanak szombaton 
a járási főszolgabirák és Nyíregyháza város 
polgármestere, hogy a népszámlálás egyöntetű 
lebonyolithatását megvitassák. Nyíregyháza váro
sában eszközlendő népszámlálásával Trak Géza 
tanácsost bízták meg

— Miivészek Nyíregyházán. Ha ketten 
— Zilahy és társulata veszekednek, műélvezet
hez jut a harmadik — a közönség. Zilahy 
elmaradása nagy művészeti élvezethez jut ugya
nis a kiállítás közönségé. Stappel Béla kiállítási 
biztos buzgólkodásának köszönhető, hogy a 
kiállítás ideje alatt elsőrangú előadó művészek 
fogják itt művészetüket bemutatni. Hegedűs 
Gyula, Varsányi Irén, a Góth pár és esetleg 
más művészek is lejönnek egy-egy estére, hogy 
a kiállítási publikumot érdekes programmjukkal 
gyönyörkedtessék.

— A „nép atyja.’* Hétfőn érkezik Uj- 
fehértóra Darányi Ignác volt földművelésügyi 
miniszter Mezőssy Béla volt államtitkár láto
gatására. Kedden jönnek Nyíregyházára, hogy 
itt az agrárpolitikusok harci riadóját megfujják.

— Eladó a Károlyi-utcán egy 5 szobás
ház istállóval és a szükséges melléképületekkel. 
Esetleg bérbe is adja november 1-től Horkay 
András tulajdonos, aki a Rákóczi-u. 56. szám 
alatt lakik. 4—i
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— Az előzékeny Kazy. Ma reggel Vg7 kor 
érkezett meg a kormány nevében Kazy állam
titkár. A polgármester vezetése alatt a városi 
tisztviselők és képviseleti tagok megjelentek a 
tiszteletére mintegy 60 an. A vonat beérkezése
kor azonban meglepetés vált rájuk. Kijött egy 
ur a szalonkocsiból és azt mondta, hogy a 
kegyelmes csak Vs9-kor kél fel. Ez persze nem j 
valami kellemesen érintette a küldöttséget. Fél- 
kilenckor aztán kisült minden. Kazy tegnap este 
táviratozott Nyíregyházára csup-ielőzékenységből 
hogy a küldöttségnek ne kel j n jókor kivonulni 
Va9-es terminust adott. Amikor a küldöttség a 
vasúton békétlenkedett nem khet* tlen hogy ő 
éppen arról álmodott, hogy mivel tudna meg
nyerni Nyíregyháza város szeretet. Félkilenckor 
váltig hajtotta hogy kár volt felnem költeni. 
Kazy egy rendkívül előzékeny úri ember aki azt
a sajnálatos epizódot nagyon restell, amit az 
az sem oszlathat el, hogy a távirat is megér
kezett ma reggel.

— A boritaJadó kedvezményéről szóló 
hirdetmény a hirdetések között olvashatók.

— Halálozás. Általános részvétet keltett 
Csapkay Jenő vaskereskedőnek 68 éves korában 
szeptember 11 en bekövetkezett halála. Az el
hunyt a közéletben sokat fáradozott. Temetése 
13-án ment vegbe, melyen a kiterjedt rokon
ságon kivül igen sokan vettek részt.

— Eljegyzés. Maloveczky János volt nyír
egyházi, jelenleg résteri evangélikus lelkész el
jegyezte Barzó Marcsát Nyíregyházán.

— Csoda, amit nem lehet a kiállításra 
vinni. Szkubán Mihálynak a kisteleki utca 13. 
szám alatt van egy olyan 8 ágú szőlőtőkéje, 
amelynek egyetlen szára 64 méter hosszúra 
nyúlik és rajta 3840 fürt van. Érdeklődőknek 
ingyen megmutatja.

— Tüzek. Hétfőn a Kossuth-utcán a ki
állítás területére kivonuló tüzőrség észrevette, 
hogy füstölög a Pokorackiné háza. Felmentek 
a padlásra és a tetőt 3 helyen talallak fel
gyújtva. A vizsgálat folyik. — Szerdán Wasser- 
mann Sámuel boltjában keletkezett jelentekte- 
len tűz, csütörtökön pedig az ujszőlőben égett 
meg egy boglya szalma. Kéménytüz volt a Sár
kány-utcai pékmühely épületében. — Zoltán 
Sándor székelyi lakos istállói szintén leégtek.

— Szegény legények. A szegény legények 
újra beszéltetnek magukról. Vitális Imrét a kit 
a Sárrét nádasai közt keresnek, hir szerint 
Kisvárdán járt e héten. Innen Beregszász felé 
vette útját. A másik szegény legény, a kivel 
most a lapok foglalkoznak Dobos Gábor, aki a 
hetvenes években Szabolcsmegyében is garáz
dálkodott. Hetvenhat éves korában meghalt a 
haramia, aki tizennyolc évet töltött Illaván.

— Eladó telek. Az ág. h. evang. egyház 
32000 koronáért eladja a Széchenyi utón levő 
Schulze-féle telket. Venni szándékozók szíves
kedjenek Bállá Jenő egy házfelügyelőhöz fordulni. 
Nyíregyháza, 1910. szept. 15. Az egyház elnök
sége.

— Leány és fiú fehérriemüek, harisnyák 
zsebkendők nagy választékban kaphatók Ungár 
Lipót áruházában Nyíregyházán.

— Szilágyi és Diskant miskolci gépgyá
ros cég kitűnő könyökszerkezetü és viznyomásu 
borsajtóira, valamint legújabb „Villám“ centri
fugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk olvasó
ink ügyeimét. Kiemelendő különösen a cég által 
feltalált és készített Rakóczy, Kincsem és Hegy
alja borsajtók, nemkülönben a nagyüzemü pré
seléshez készített Rákóezy-ketlős kosaru sajtók, 
melynél a régi világ Iából 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 vasiészekkel, hanem csak a fával, ami a 
must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A 
törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb 
darabokban is könnyen kilehet venni. Az 1901. 
évi temesvári, az 1902. évi egri és pozsonyi 
II. mezőgazdasági, az 1906. évi nagyváradi és 
az 1907. évi pécsi országos kiállításon a cég 
borsajtói első díjjal, arany éremmel s diszokel- 
véllel lettek kitüntetve. A cég ingyenes árjegy
zékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.

— Ékszert, órát, ezüstnemiit bizalom
mal s legolcsóbban csakis az országszerle leg
jobb birnevü Lefkovits Arlhnr és Tai sa debreceni 
cégnél vásárolhatnak. Árjegyzék ingyen. Válasz
tékot szívesen küld.

— Nyomtatványokat csinos kiállításban 
olcsón és gyorsan készít K l a f t e r  l y n á c z  legújabb 
gépekkel és belükkel felszerelt könyv nyomdája

zrtnvi utca 9.

— S00 pár fiú cipő, 1100 pár
gyermekcipő igen olcsó árban árusittatik 
Friedmann S, Sándor cipő-áruházában 
Városház palota.

Felelősszerkesztő és laptulajdonos 
_______ Hiatky Schlichter Gyula._______

Nyilt-tér.*)
Mindazoknak, kik boldogult jó férjem 

végtisztességén részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, a család nevében 
ez utón is köszönetemet fejezem ki.

Nyíregyháza, 1910. szeptember 14.
özv. Prékopa Dánlelné.

*j Áz e rovat alatt közlőitekéit nem vállal felelős
séget a szerkesztőség
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S Í R K Ö V E  Hl
mindenfele alakban és nagyságban!
legolcsóbb |rak mel

lett kaphatók s

FűhrerZsipond Fiainál
|2 16—52— 81 Nyíregyházán,

V á r m eg y eh á z-u tca  5 -d ik  szám . J

Eledé szőiiívesszől. X 
I  
%

Gyökeres Európai homok talajra alkalmas r* 
vessző a következő fajokból eladó: Eriiéi, JSs 
Ezerjó, Mézesfehér, Olaszrizling, Sár féltés, 
Szerémizölű. Cha«seles, Kadarka, Nagy- -J. 
burgom i, Kövidanka, Oportó, S lanka- X  
menka, Furmint és még mintegy száz cse- 
megefajból ezrenként 12 — 15 forint. ^

A vesszők erősek és dusg/ökerüek, így X  
pótlásra is teljesen megfelelnek.

Kimerítő árjegyzék minden fajú vesszők és 
oltványokról ingyen és bérmentve.

Czirn:
Szüos Sándor Fia

s7Őlőlelepe
Bi hardi  ószeg.

X
X
X
X
X
X

•X X X X X X X X X ^X X X X X C

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

R é í b cikorkánál.
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mi
vel sok haszontalan utánzata van.

— Ára 60  fii ér. ------------
Csak Réthv-félét fogadjunk el.

'5 7 2 -1 0 —7.

1907. évi pécsi kiállításon arany 
érem és díszoklevél.

> D'SKANT $i>p0yart 
SKOi.CZ

=*SiÍYO-J \

L
íj; 3  ÍLÖilli ö lü l *

i l i M M S l

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

Bors ajtóit
legújabb rendszerű, könyökszerkezetü 
„Kossuth", „Kincsem", „Hegyalja", 
„Acélorsós", a magyar bortermelŐK 

legkedveltebb borsajtói :
Legújabb rendszerű Yiznyomásu (hydralikus) kettős 

kosaru sajtók nagyüzemü 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

kezelhelő ! s r
Szőlőzuzók ós Bogyózók. „Villám11 legújabb centrifugális í 

bogyózó- és zúzógépek. ;

Szilágyi és Diskant Miskolc
Árjegyzék ingyen.

Telefon 211.

><
'3
m£-4*09

*QO

A világ legelső g y ártm án y ú Telefon 2H.

-E?

V.

F. L. P. védjegyű.

fcííWfcH-'-' '

Friedmann
védjegyű.

Kobrák védjegyű.

i i
s íi Trld&a&n

Nyíregyházán, Váróéi palota.
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Lórencz Miklós
első szabolcsmegyei £ cserópkályha 

gyára NYÍREGYHÁZA, 
K óta ji-u tca  52  szám .

Ajánlja a legizlésesebb és legmodernebb

kályháíl; 5 0 0|o olcsóbban
mint bármikor.

TESSÉK
TESSÉK

ődni!
i!

I K Ü H H m M Ü

TESSÉK előrelátónak lenni!
TESSÉK óriási raktáramból választani.

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

*s2 m a xM m u ím & $ m B R

Ü Z L E T  M  E G - K Y I T Á S !
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Pazonyi-útca 6 szám a. saját 
házamban egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő modern berendezésű

nyitottan.sörcsarnokot és vendéglőt
Naponta villás reggeli, kitűnő ebéd és vacsora, úgyszintén frissen csapolt DREH1ER- 
féle korona sör kapható. — Abonansok kitűnő és olcsó kosztot kaphatnak. — 

Asztaltársaságoknak ingyen helyiségek állanak rendelkezésre. 0  0

Mély tisztelettel:

Fríedmann Ármin.

Hárem bolt kiadó.
Tokaji-utca 19. szám alatt nagy- 
kereskedőnek is alkalmas nagy 
bolthelyiség megfelelő mellék- 
helyiségekkel (Buza-tér sarkán) 

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

4 szobás lakás nov. 
elsejére kiadó.

EZEN KÖNYV INGYEN 
_ KAPHATÓ.

A hipnotizmus és személyes
magnetizmus titkainak feltárása.

A rochester new-york-i Tudományos Intézet az imént egy a 
hipnotizmus, személyes magnetizmus én magnétlkus gyógymódról 
tárgyaló és feltűnést keltő könyvet bocsátott nyilvánosságra. A 
maga nemében a legcsodálatosabb és legkönnyebben megértbetó 
mti, mely valaha a nyomdából kikerült. Az intézet igazgatósága 
elhatározta, hogy egy röviden kiszabott időn belül egy-egy ingyen- 
példányt ad mindazoknak, akik komoly érdekeltséggel viseltetnek 
ezen csodateljes tudományágak iránt. A könyv a világ húsz 
leghíresebb, a hipnotizmussal foglalkozó specialistája egyesült 
munkásságának az eredménye. Most már mindenki saját otthon
jában díjmentesen tanúi mányozhatja a hipnotizmus és személves 
magnetizmus titkait.

AZ ÉLET MISZTÉRIUMAI FEL VANNAK TÁRVA ELLÖTÜNK. 
NEW YORK INSTITUTE OFSCIENCE,ROCHESTER.NY

O .S .A .

A hipnotizmus az cmlékezótehetzéget éleebftl ée vasakaratot fejt 
ki bennünk. A túlságos szemérmeteeségen erőt vesz ; feléleszti a 
reményt, ösztönzi a dicsvágyat, a sikerre célzó elhatározásunkat 
és megadja nekünk azt az önbizalmat, mely meggyőzhet mindenkit 
saját valódi értékünkről. Kulcsot nyújt a lelki ellenőrzés bel só 
titkaihoz és lehetővé teszi azt, hogy bárkinek gondolatail és akcióit 
önkényesen ellenőrizhetjük. Ha megértetted e it a nagyszerű és 
titokzatos tudományt, sugallásokat plántálhatsz az emberi lélekbe, 
melyeknek kivitelére egy nap alatt vagy akár egy év múlva is 
számíthatsz. A igáját rósz szokásaidat valamint betegségeidet, 
úgyszintén másokét magad gyógyíthatod vele. Megszabadít ál
matlanságod és idegességedtől, üzleti és családi gondjaidtól. 
Nyomban hipnotizálhatsz egyetlenegy szempillantásoddal embe
reket ezek tudta nélkül és őket akaratod szerint erősen befolyá
solhatod. Kifejtheted a legmagasabb fokig a benned szunnyadozó 
zenei vagy draniatikai talentumot; megbővitheted jövedelmedet; 
kifejlesztheted telepatikus és jövőbelátó tehetségedet; érdekfeszitő 
és tréfás hipnotikus előadásokat adhatsz ; kívánságod szerint bizto
síthatsz számodra szerelmet és örök barátságot; megőrizheted 
magad mások befolyása ellen ; financiális tekintetben nagy sikert 
arathatsz és hatalomra tehetsz szert •

A new-york-i intézet garanciát nyújt arra, hogy önnek azokat 
a titkokat feltárja, melyek a mondottak elérésére vezetnek. A 
hipnotizmus legnagyobb és legsikeresebb iskolája. Az intézet, 
mely szabadalmazva van az államtól, bevált nimden adott ígéretet 
Ha ingyen példát kíván, szíveskedjék csupán címét egy tíz filléres 
bé’yogü levelező lapon “ New York Institute of Science, Depart
ment 137 , Kochester, New York, U.S.A.” címhez beküldeni
éaaz ingyenpéldányt postafordultával díjmentesen megkapja.

É kszerek, órák, arany- é s  ezüstnem iiek
Cárk/f/vn H o v c ó  elsőrangú ékszerésznél "fS*
O Ü I 1 U U 1  U v i i 9 U  NYÍREGYHÁZA, Városház -utca 3. szám.

alkalmi ajándéktár
gyak legolcsóbban



1910. szeptember 17.8

|r\i*

IZÜLTA1
S z ü l t /

KTVALOoss
1VEGÍ1ÖSSZETÉTEUJ

'^TT'T'm rrTaw

Kapható Nyíregyházán:
Hibján Sámuel Utóda és Hoffmann Adolf 

cégeknél.

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

É r kert- u tczá n  
vagy a bel téren  
K iss  T: E m m a  

tőzsdéjében .

\ Legtökéletesebb!
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Szilárd szerke
zet. — Könnyű 
.'. kezelés. 
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk. —

Magyarországi 
vezérképviselő :

Lukács
Rezső 

BUDAPEST, 
YI. Teréz-körut 36.
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Szabolcsvármegye legnagyobb

b ú t o r á r u h á z a
Nyíregyházin, a törvényszék mellett.

’O " :ő

JV■n t
m

Legújabb stilü palisszander, mahagóni és 
fehér fényezett háló és ebédlő berendező- jj 
sek. Angol úri- és női sálon garnitúrák. X 

Ebédlő díványok.
Megfelelő árak.

Lefkovits Zsigm ond
X  
X

Pontos kiszolgálás.
X 
X 
X 
X
X X

C L A Y T O N  & SH U T T L E W O R T H ™
B u d a p e s t .  V é o z i - - l c ö r ú t  6 3 ,

által a legjutányosabb árak mellett  ajánl t stnak :
L o c o m o b i l o k  és c s é p lő g é p e k ,  b e n z in m o to ro s  csép lf ikész-  
le tek ,  m a g á n já ró  g ő z gé pe k ,  sza lm akaza lozók ,  lóhe re 
c s é p lő k ,  t i s z t i t ó - r o s lá k ,  k o n k o ly o z ó k ,  kaszá lógópek, 
^ m a ro k ra k ó -  és k é v e k ö tő -a ra tó g é p e k ,  szénagyUjtők,^ 

^széna- és s z a lm a s a j tó k ,  bo ron ák ,  so rve tögépek, 
^P láné t  j r .  ka p á ló k ,  k u k o r lc z a -m o rz s o ló k ,  s z e cska 

v ág ók ,  ré p 3 v á g ó k ,  da rá lók ,  ő r lő m a lm o k ,  egye
tem es  ac z é íe k é k ,  2- és 3-vasu  ekék és 

m in de n  egyéb  m ezőgazdaság i gépek.

Képviselet és raktár:
M ájerszky Barnabás uráli, Uyirogyhlza.

Kérem figyelem be venni m ertcsak
r ö v i d  i d e i g  t a r t ! ! !  - n §
Tekintettel a gazdasági kiállításra, tisztelettel felhívom a t. vevőközönség 
b. figyelmél arra, hogy az összes raktáromon levő árukból — Iliig a ki

állítás tart —  2 0 %  árengedményt nyújtok.

Kirakataimban naponta újabb árucikkek láthatók, tessék megtekinteni!!
Tisztelettel:

ELEIN HEBMAN,
úri-, nőidivat és rövidáru üzlete Nyíregyházán, x  

Tokaji-utca (Hohe cukrászda mellett,)

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

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

bárhol
Goldberger Dávidnál,

Nyíregyháza, Vasúti-ut J0.

k i  Állalmi A r i i
Vrmegyehóz-tér,

ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindenféle

szövet különlegességekben,
nka vásznakban, 

de Leinek és karton árukban stb. stb.
Oksó szabott árak! 
fontos kiszolgálási
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