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ELŐFIZETÉSI AHA:
évr» 8 korona. Ep-ves szám ára 16 fillér.
Megjelenik hetenként egyszer, szombaton.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

IV., Széchenyi-ut 27. szám.
Lapunk a hel- és külföld minden nagyobb városában 

képviselve van.

Tanítóknak és jegyzőknek 4 kor.

Ne olvasd!
Kar ilyenkor tollat kézbe venni,
Am újságot mégis kell szerkeszteni, 
Nincs irgalom, ennek meg kell lenni, 
így  kívánja tőlünk ezt mindenki! 
Kiről Írunk, miről Írunk cikket 
Úgy sem baj, ha tóditunk is egyet, 
Lapot aki most kezébe veszi 
A  melegben káprádzik a szemi!

Tyüh! A teremburáját ennek a sülve 
íorgó földgombócznak ! Azt mondják, 
hogy Írjak vezércikket. Jóságos Isten! 
Kinek kell most az efféle lélekölő szó
rakozás? Ki olvas ilyenkor ú jságot?! 
Azután még hozzá vezércikket!

Ebben az őrült hőségben az embe- 1 
rek lognagyobbrésze csak arra használja j 
az újságot, hogy a kezébe veszi, leül j 
vele vagy egy terebélyes fa árnyába, ; 
vagy pedig a hűvös szoba szögletébe ’ 
állított hintaszékbe és az őt pihenésébe ! 
háborgató legyeket hessegeti vele.

Ez mind igen szép és talán igaz is 
lehet, de azért az újság mégis csak 
újság és épen ezért tele is kell, hogy 
legyen nyomtatott betűkkel, még pedig 
annak rendje és módja szerint. Ez ellen 
nincs apelláta! Kánikula ide, kánikula oda.

Első helyen pedig a vezércikknek 
kell szerepelnie! — Igen? — Nos, hát 
szerepeljen, ha ennek mindenáron meg 
kell lennie. De, hogy ezen szereplése 
milyen eredménnyel fog járni, ezért a 
felelősséget tessék a felelős Szerkesztő 
urnák vállalni! — De, hát miről is Írjak? 
— Hogy töidrengés volt? tudjuk. — 
Hogy Kecskemét elpusztult? tudjuk. — 
Hogy Nyíregyháza város nyújtotta nekik 
az első segélyt? tudjuk.

De hisz mindezek talán nem is 
vezércikkbe illő témák és ha igen, már 
rég idejüket múlták. Tehát valami újat, 
valami jót, valami kellemesen szórakoz
tatót, valami szellemileg telfrissitöt kel
lene témának választani. Igen, igen, ez 
mind igaz, ez mind szép. De, hát hol 
lehet ebben a rekkenő hőségben ilyet 
találni ?

Aztán meg szentül meg vagyok 
győződve, ha találnék is ilyen témát és 
azt képes volnék a legkellemesebben 
feltálalni, akkor sem olvasná azt el ebben 
a tisztes kánikulában ^nki, do senki. 
És minthogy meg vagyok győződve, 
hogy a főszerkesztőnk sem fogja jelen 
kéziratomat elolvasni, valamint ti sem 
nyájas és szunnyadozó olvasóim, tehát

csak arra szorítkozom, hogy annyit fir
káljak össze-vissza, amennyi egy vezér
cikk hasábjainak megtelel.

És ha véletlenül volna közietek igen 
ttsztolt olvasóink olyan nagyrabecsült 
egyén, aki ezt a sületlen ugorka-cikket 
tényleg elolvasta volna, úgy nagyon 
kérem, el ne árulja azt senkinek, de 
legkevósbbó a lőszerkesztönok, mert 

: nem szeretnék vele még ebben a rek
kenő hőségben sem rósz viszonyba ke
veredni.

Azt azonban ünnepélyesen Ígérem, 
hogy szorgalmasan utána járok a dolog
nak, hogy a jövő „szám“ részére valami 
érdemes témát találjak, amelyet érdeme 
szerint fogok vezércikknek feldolgozni.

Tessék elhinni, hogy nincs borzasz
tóbb éghajlat a szegény ujságiró emberre, 
mint a kánikula! Ez annyira szokott 
hatni a kedélyünkre és szellemi termé
kenységünkre, mint a zord jégeső a 
fiatal dohánypalántára. Ez a hasonlat a 
jelenben egy kissé sántít ugyan, mert a 
dohánynak a baját alaposan ellátta Lukács 
kegyelmes, még pedig jobban, mint a 
legkutyább jég eső !

Tetszik látni, hogy milyen borzasztó 
kínlódás egy cikknek valót megirni, ha

Leánynézöben.
Miüt a mu!theti „Szabolcs* bán meg

írtam, magam maradtam a „Sánta verklis* 
söröző asztalánál. Társaságom tagjai mind 
bedőltek Ámornak ; az utolsó, ki leghívebben 
kitartott velem, halálos ágyán nősült meg. 
Tehát magam üldögéltem a „Sánta verklis*- 
nél és nap-cap mellett jobban unatkoztam, 
iíogy az idő elmúlt és én vénültem, fel sem 
tűni nekem addig, mig egyszer borbélyomnál 
lettem erre figyelmes.

— Hogy parancsolja na<?yságos ur, hogy 
elválasszam a haját? — kórde a figaró.

— A középen, kérem.
— Jobbra paranciol hármat és balra 

négy <=zá!at ? kérdó méla mos llyai a borbély.
Ijedten tekintettem a tükörbe, rémülten 

kaptam a fejemhez: tényleg 7, azaz hót szál 
baj volt a fejemen. Egyik szálat levágattam 
ós így három jobbra, három pedig balra 
került.

Jóllehet a frizurám igy már rendben 
voif, komolyan kezdtem foglalkozni a nősü
léssel. Hogy fognak csodálkozni régi társa
ságunk tagjai, ha megtudják, hogy megnősü
lök ! Hát még ha gazdag leányt kapok !____

Elmentem minden ’názasságközvetitőhöz, 
j minden ismerősömet megkérdeztem, nem tud-o 
j részemre megfelelő óletpárt? Hosszas töp

rengés, tapógatódzás, tanakodás u*án végre 
célhoz vezetett egyik lap apróhirdetési rovata:

4 0 0 .0 0 0  lá r b a
hozománnyal bíró, egy berlini pék kissé tulhizott 
leánya bármely tisztességes emberhez nőül megy. 

Cim a kiadóban.

Gyorsan intézkedtem. Egy hót szabad
ságol és kétszáz korona előleget kaptam és 
két nap múlva már Bécsben voltam, hol az 
„Ezüst zsidó“-ban szálltam meg. Másnap 
akartam tovább indulni.

Este lementem a szálloda éttermébe és 
mivel már mindeu asztal e! volt foglalva, 
épen el akartam menni, mikor egyik sarok
ban egy kis kerek asztalt láttam meg, mely
nél ogv napbarnított, spbforradásos arcú ur 
ült, kinek balkarja fel volt kötve és ijjedt 
arccal tekintett szót a teremben.

Odamentem, meghajtottam magam és 
kérdém:

— Pardon, erlaubt ?

— Kérem, tessék, — szólt a barna arcú 
idegen tört magyarsággal, miközben felemel
kedett, — de mielőtt leülne, arra kérem, 
válaszoljon néhány kérdésemre !

— Kérem, kérdezzen!
— Nős ön ?
— Nem!
— Él az anyja?
— Nem !
— Van nővére?
— Van !
— Kövér vagy sovány?
— Ha szalad, zörög!
— ‘Kehiemre, nemes férfiul mondá el

olvadva a barna arcú idegen, kinek ijedt 
arca a kérdések alatt végkóp felderült.

Kedélyesen vacsorázgattunk együtt, majd 
néhány korsó sör muilett az idegen beszélni 
kezdett:

— Egy olyan embert lát maga előtt, 
ki már a legborzasztóbb dolgokon keresztül
ment.

Apám, ki végrehajtó volt, régen meg
halt. Leütötte egy hajókötél. Anyám mosónő 
volt; meghűlt, meghalt, még mielőtt a világra 
jöttem volna; nagyatyám halva született.

Egyáltalában szerencsétlen egy família 
ez a mienk! Ide hallgasson csak!

i

1
ároly utóda N y í r e g y h á z á n  értesíti a nagyérdemű közönséget, 

hogy az előhaladott idény miatt a legújabb napernyő
ket, turista ingeket puha gallérral, szalma 
kalapokat jóval árán alul árusítja el. ^

Lapunk kapható: Kiss T. Emma* Hirschler Mór és Rottaridesz istvánné tőzsdéjében. Mai számunk 8 oldaira terjed.
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nincsen téma? Kapkod az ember fűhöz- I 
fához, a tején mulató pimasz legyek í 
után, rágja a tollszárat és mégis milyen : 
kínosan születnek meg a soroi-c, már t. j
i. olyan mennyiségben, hogy elég legyen 
egy cikknek a nyomdászok kezében!

De, hát tulajdonképen kit és mi is 
érdekelhet most, a kánikula kellő köze
pén ? —  Bizony Isten, hogy jóformán 
senkit és semmi. — Azokat a boldog 
halandókat, kik a magas Tátrában bűvöl
hetnek ; talán Sipulusz vig elbeszélései, 
vagy egyes lapok „Apróhirdetési" rova
tai. De a vidéki lapok vezércikkei bi
zonyára nem. Épen nem!

Ezért hát ón sem erőltetem ezt a 
cikkirást tovább, mert úgy látom, hogy 
az első oldalt talán csak kiadja. És 
minthogy senki el nem olvassa, a kor
rektor pedig jó  magam vagyok, a nyom
dászok hadd élvezzék ! Bocsánatot kérek 
a nyomdafestéktől, hogy ily pocsék mó
don merészeltem azt igénybe venni!

Ugorka.

Ki a boldog?
Erre a kérdésre ép oly könnyű, mint a 

milyen nagyon is nehéz, vagy éppenséggel 
lehetetlen a helyes választ megadni.

Persze földi boldogságot értve, ezt 
pedig mindenkinek külön-külön mércével 
mérik, azaz hogy ki-ki más-más adaggal 
éri be ebből az őt boldogító micsodából.

Azonban feltétlenül boldog az, sőt talán 
a legeslegboldogabb, aki a földi iótet egy
általán nem veszi komolyan és annak min
den neki kellemesnek látszó Ó9 kínálkozó 
alkalmát a teljes mértékben ki- és felhasz
nálni tudja.

Mindent a jé és kellemes oldaláról 
igyekszik ki- és megmagyarázni, és a leg
tragikusabb eseteknél is a kibontakozás leg
parányibb lehetőségét látja és ragadja meg

j egyedül, mint olyat, a mi őt ismét a beldog- j ság rózsás mezejére juttatja.
És igaza van. Mert csak is az lehet fel- 

| tétlenül boldog, aki a legsötétebb árnyékot 
sem akarja észrevenni, hanem annak oko
zóját, a fényt kutatja. Mert hiszen fény nél
kül árnyék sem létezhet, valamint nem lehet 
olyan rossz dolog, amelynek ne lenne jó 
oldala is. — Csak meg kall keresni és ami 
a fő, találni tudni!

Aki ezt a művészetet elsajátitoita, fel
tétlenül boldog ember ! Mig az, ki örökösen 
az őt ért baj, vagy szerencsétlenség okát 
kutatja, az feltétlenül szerencsétlen embernek 
mondható, meit az még a kibontakozásra 
kínálkozó reménynek legfényesebb sugarát 
is feketének látja.

Nem boldog az sem, aki azt a szeren
csétlen elvet követte, hogy fiatal korától 
kezdve az embertársait és főkép azok jel
lemét tanulmányozta.

Két egyenlő emberre igy sosem akad
ván, nagyon, de nagyon is eiveszti a földi 
boldogság mogtalálhatásának talaját a lábai 
alól. Az ilyen ember idealizál és oly régiókba 
kerül, hogy szegény Diogenesz módjára, 
elkezd embert keresni. Embert, aki minden 
irány- és tekintetben „ember“ legyen!

Minthogy ilyet Diogenesz sem talált és 
ép úgy ö sem fog találni, tehát mi várhat 
reá más, mint az elégedetlenség, vagyis a 
földi boldogtalanság alapköve!

Boldog az, ki elfelejt,
Mit másitni nem lehet!

Iparosvilág.
A húsipar válsága. Ez az év különös 

rossz és súlyos helyzetet teremtett a húsipar 
teróu. Minden apro-cseprő (bár végeredmény
ben sokra menő) bajon kívül az állathiány 
okozott megoldhatatlan nehézségeket. Jött 
utána a drágaság, ami egyrészt sújtotta a 
közönséget, másrészt csökkentette a fogyasz
tást.

A nagy üzemeknek korlátozniok keliett

— Hallgatom !
— Egész életemen át küzdöttem. Két

szer voltam már milliomos, hétszer ültem 
különféle üdülőhelyeken és tizenhétszer ver
tek fólholtra!

— Szegény ember!
— Szegény, de bátor! Ások küzdelem, 

kínlódás és nyomor oly bátorrá tettek, mint 
egy oroszlán! Én vagyok az a biionyos 
ember, ki álarcban meg hagyja magát bo
rotválni az oroszlán ketrecében az állatsereg
letben. Hatszor csináltam már végig ezt a 
borotválkozást és közbe csak kétszer vágtam 
pofon a borbélyt. Egyszer pedig egyik vidéki 
állatsereglet tulajdonosát, mert oroszlánjai 
festve voltak egy ponyvára.

Kőmiveslegóny is voltam. Többnyire a 
kész épületeket meszeltettók velem. Egy 
alkalommal beleestem a meszesverembe. 
Azonnal szerződtetett egy néger cirkusz fehér 
embernek és levitt Afrikába. Már vagy hét 
hétig játszottam a eirkuszban, midőn a törzs- 
főnöknek óriási gusztusa támadt, hogy engem 
megegyen. Megvett három gyöngyházpilyké- 
ért direktoromtól és elvitt udvarába.

A császári fehórember-hizlaldában vol
tam, hol a lörzsfő legifjabb neje hizlalt saját- 
kezüieg. Belémszeretett a kis fekete és miután 
befestett feketére, egy viharos, komor éjjelen 
megszöktünk. Amerikában egy panorámánál 
szerződtettek bennünket, hol a deszkaemel- 
▼ónyen néger dalokat énekeltettek velünk. 
Egy zuhogó eső levitte rólam a festéket, a 
panorámás kidobott, a publikum megvert, a 
rendőrség mint csalókat letartóztatott ben
nünket. A vizsgálati fogságban szegény kis 
feketémet nap-nap mellett félholtra súrolták,

mert rá kellett bizonyítani, hogy festve van 
ö is !

Mintegy két heti fogság után szegény 
nőm meghalt a szülésbe, kis kapucinerem 
pedig néhány óra múlva követte.

Engem per zsúp szállítottak haza Ma
gyarországra.

Hogy mennyire bátor vagyok, azaz 
sajnos voltam, — szólt nagyot sóhajtva asz
taltársam — bizonyítja az is, hogy Pesten 
szó nélkül mertem napokig húst enni, sőt ki 
mertem jelenteni, hogy nem vagyok ke
resztény !

— De miért volt ön bátor ? Most már 
nem az?

— Jelenleg nem. Lehet, hogy idővé* 
visszatér a bátorságom, de most határozottan 
üldözési mániában szenvedek, bal karom és 
három bordám gipszben van.

— De, hát az Istenért— vágtam közbe 
— mi történt önnel ? Leesett a toronyból ? 
Háborúban volt ? Elgázolta egy auto-taxi ? 
Avagy talán a Sóstón volt a megnyitáson?

— Nem! — szólt lemondóan, mig a 
borzalomtól megrázkódott — Berlinben vol
tam, leánynézőben|

Ijedtemben a szivar is kiesett számból.
— Kinél ?
— Egy pék kissé tulhizott leányánál.
— És ? . . . Beszéljen, beszéljen!
— Hát úgy volt az, hogy Pesten már 

nagyon korgott a hasam, hát kölcsönkértem 
egy úrtól az aranyóráját és zálogba tettem, 
azután jóllaktam és elutaztam Berlinbe, áldva 
a jó szerencsét, mely kezembe adta a lapot, 
melyből jövendőbelimre figyelmessé lettem.

Hallja-e kérem! Hát látott-e már öt

a személyzet létszámát, a segédek egész 
serege lett munkanélküli; kismesterekből se
gédek lettek . . . s igy ment ez végig min
den vonalon; sokan a tönk szélére jutottak 
sokan egészen elvesztették lábuk alól a ta
lajt s emellett a közönség is megsínylette 
nagy mértékben a hushiányt.

Szeptember hó 16-án mind e bajok s 
az orvoslás módozatainak megbeszélésére a 
„Husipirosok Országos Szövetsége" kong
resszust rendez, melyen a nyíregyházi hús- 
iparosok is részt vesznek. Jövő hó 6 án tar
tanak ez ügybeu ütést s eldöntik, hogy 
hivatalos kiküldöttekként kik szerepeljenek 
A kongresszussal Kapcsolatosan „Húsipari ki
állítást" is rendeznek, mely általános jellegé
nél fogva óriási érdeklődésre tártnál számot

Ideje volna már valahogyan dűlőre 
juttatni a hushiány, azaz husdrádaság kérdé
sét; husiparosok és közönség egyenlő kony- 
nyebbségóre.

Borbélyok gyűlése. A magyarországi 
borbély , fodrász- es parókakószitő iparosok 
augusztus hó 21., 22. és 23-án Aradon nagy
szabásúra tervezett kongresszust tartanak. A 
nyíregyháziak közül Major József és Jiiger 
János kiküldöttek vesznek részt a kongresszu
son, melynek tárgysorozatából Ítélve komoly 
és fontos vitára van kilátás s mely hivatva 
van a felsorolandó eszméket, újításokat va
lóra váltani, egyben a jelenlegi káros álla
potokat megszüntetni,

A nyíregyházi ípartestiiiet elöljárósága 
és számvevő bizottsága f. év augusztus 1-én 
délután 3 órakor rendes havi előljárósági 
ülést tart. — A tárgysorozat főbb poutjai: 
Nyíregyháza város tanácsának 11.268—911. 
sz. értesítése az ipartestületnek a városházán 
leendő elhelyezése tárgyában. — Az iparos 
tanonciskolái felügyelő-bizottságba egy tag 
választása. — Major Istvánnak, a borbély és 
fodrász szakcsoport elnökének kérvénye 50 j koron? segély megadása iránt, hogy az aradi 

f kongresszuson részt vehessen. — A városi 
! adóhivatal 7074—911. sz. értesítése az alap

szabályok módosításához szükséges adókimu- 
1 tatások megküldése tárgyában.

mázsás sertést ? Látott-e már egy elhízott, 
vízilovat? Látta-e már a „Viribus uniós" t?

Nem kérem, válaszoltam, én csak Buda
pestet láttam már éjjel.

— Na hát kérem, ezek mind darázs- 
dereku angyali lények a menyasszonyomhoz 
képest! Mikor megtudta, hogy mi járatban 
vagyok, azonnal átölelt és megcsókolt. Innen 
a törött kar, a behorpadt mellkas! Óh uram! 
Ha látta volna!

Ész nélkül menekültem Berlinből.
— Uraságod nem is tudja, mondtam a 

derék férfiúnak, hogy mily óriási szívességet 
tett nekem. No, de Isten megáldja, egy fél 
óra múlva indul vonatom Pest felé, megyek 
haza.

— Isten önnel, szólt önkénytelen vetóly- 
társam — mielőtt elválnánk, kérem mondja, 
látott-e már hasonló kövórsógü nőt ?

— Lehet, hogy láttam, de ingyen bizo
nyára nem!

— Most pedig én köszönöm önnek, — 
búcsúzott tőlem az idegen — hogy ily jó 
aranybányára tett figyelmessé. Még ma vissza 
megyek Berlinbe, elveszem a nőt, mutogatni 
fogom és reményiem, rövidesen harmadszor 
is milliomos leszek . , . !

*
. . . Ma már csak egy hajszál van tar 

koponyámon, féltve őrzöm, őrizve féltem, de 
még mindég szabadon sörözöm a .Sánta 
verklisénél, szabadon, mint a madár, azaz 
mint a Guzi-kenőcs, melynek nincs párja.
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M i k o r  r ú t  a  n ő  ?  k if o g y h a t a t l a n  r o v a t . polgári jog, 
utcán, ha va-

Ilogy egyáltalán vannak-e iút nők 
va-yis olyanok, akik mindig rútak : ezt fe
szegetni nem ülik. A végén úgyis találunk 
valami megoldást reá. Kerekük mi teszi a 
nőt feltétlenül rúttá, oly rúttá, hogy a jó Ízlés 
tüstént hátat fordit neki.

Amint elveti magától azt a körófont, 
lentre, csillogó fátylat, melyen k.resztül tna-
gunkkal nem egyenrangúnak, többnek látjuk : i
a százszorszép is rúttá lessz ! Ha kivetkőzik j
természetudta finomságából, szerénységéből: ; 
ese t, nagyot esett a csak szépért és jóért 
lelkesülök szemében!

A keuvórkeresö nő lehet ép úgy igazi 
nö mint aki a háztartásban él. A munka 
még: nemesit! A szorgalom : erény. Nincs 
olyaa nemes, bár durva munka, ami kifor
gatná a lányt, vagy asszonyt nőiességéből, 
á dolgozásnak, férfiak kör ben tartózkodás
nak tehal nem jut semmi szerep a rúttá 
aíacsonyodásban.

De van a férfiakra vaió féltékenység
nek, vetélkedésnek, szereplesi vágynak, pár
tában maradásnak, vagy elkergeteltsógnek 
es az üres idejű, üres fejű „mi tudósok-félék" 
unalmi kibökkentóseinek. Ezek a szülői a 
„kis rútacskák"-nak — „vén iútacskák"-nak. 
Ezek valamelyike jelentkezik először s veszi 
rá a balga nőt arra, hogy megtagadva múlt
ját, hivatását, messze dobja érzelem világát 
s vagy lopjon, vagy kölcsön kérjen egy 
másikat, egy szürkét, egy károst, egy . . . 
rútat.

A sok jelzöjü választójog körül peckes- 
kedo feministák legkiáltóbb példáját mutatják
annak, hogy „mikor rút a nő?" Mikor el
hagyva a razheiyt, vagy a hivatalos helyi
séget, vagy üzletet stb-t.: a köztéren locsog 
s kiteszi magát ezernyi gúnynak, csúfságnak 
s önmagáért gyalázatnak teszi ki az egész 
női nemet.

Ezek a mindig letorkolt, kiutasított, 
majdnem kidobott s mégis tolakodó szógé
pek s eljárásuk h-lyeslói azok, aKÍK a jó 
ízlés legrúttabbjaivá váltak.

A bevezető sorok kényszerítenek hall
gatni arról, hogy vannak e közöttük „más
különben" is rútak. De a „szóp“ hölgyeknek 
egy tanácsot adni udvarias kötelességünk. 
No tévedjenek közibük, mert úgy járnak, 
mint az egészséges ember, mikor a púposak 
fa mába került. Kinevették, csúfolták s tatán 
kővel is meghajigálták.

Mégis csak cammognak.
i Nem is olyan régen, virágok nyilasa s 

fecskék visszatérté idején fölhívtuk a város 
|igyol_mót a lomhaság póldányképaire : az 
öntöző kocsikra. Hangsúlyoztuk", hogy ebben 
a porral súlyosbított fészekben milyen sokat 
jelentene, ha a vas-lajhár több járatot végezne 
s nagyobb területen enyhítené a (leggyalirab- 
ban kutyába veti) iakosok szenvedéseit.

És azért az üres öntöző-kocsi mégis 
olyan renyhén vánszorog, hogy percekig kell 
nézni, ha meg akarjuk tudni: mozog e vagy

Nemes tanács! Mégnemesebb hatóságok! 
Legnemesebb mindensógek ! Nem lehetne reá 
kényszeríteni azt a kocsist, hogy egy nap 
több vizet locsoljon széjjel s az" időt’ hozza 
úgy nyerje meg, hogy mikor a tüzohó-őrtanyá- 
hoz siet (?) gyorsabban hajtson ?

Vagy ez tisztán a kocsis ur kedvétől 
függ ? Amint szeszélye hozza magával ? No,
hiszen akkor szépen állunk.------ - De nem
addig a ! Tessék bizonyos számú kocsi víz
nek az elöntözésére kötelezni a kocsivez9 tö 
urat s csak az esetben űzetni ki, ha eleget 
tett a meghatározott parancsnak.

Majd lesz akkor buzgóság és — tür- 
hetőbb u'cák.

Csak egy kis akarat, kérem! Egy 
akarat!

Szóbeli egyezség,
mely tényleg ba lesz tartva.

1. Kót-három betörés 
Volt a minapába’
Nyargal rendőrségünk 
A rablók nyomából

2. Az egyik jó Andris 
El is fogott egyet,
Le is tartóztatja.
S ö nem kór kegyelmet.

3. Büszkén, nevetve szól:
„Ugyan ne vicceljen !
Nem ismer, Öregem ?
Pacaner a nevem !“

KIS

polgári kötelesség. Ámde az 
hogy ón szabadon járhassak az 
iami utam van.

Minden rendű és rangú unatkozó suhan- 
cok lebzselése még remélhetőleg nem ok. 
arra, hogy a templomba, vagy másüvó siető 
uria^szonyok, leányok, férfiak ott szorong
janak a figyelmetlen, utat sem nyitó, a lök- 
dösésben kitűnő mulatságot találó sihederek 
között.

A „gyalogjáródnak neve is mutatja, 
hogy nem megállóhelye a semmittevőknek. 
Gondoskodjék tehát a rendőrség, hogy töleg 
a Kossuth-tér templomba vezető széle men
tes legyen azoktól, akiknek dolga semmi sem 
lóvén, a járó-kelő közönség elől elszedik 
a teret.

Ezt kérjük ! Nem is dicsérünk, nem is
korholunk, nem is hallgatunk; ennek fejében 
tegye meg ezt a kis szívességet a rendőrség 
— sokakért.

Fésiihiány, s ze n n y  és egyebek.
A legtisztább családok kicsinyeivel is 

megesik, hogy valami bőrkiütésekhez, vagy 
kellemetlen bogárkákhoz jutnak s az aggódó 
szülő nem tudja honnan kerül házába a baj ? 
Pedig csak a játszóhelyre kell elmenni, ahol 
az apróságok játszadoznak, a dadák „fel
ügyelete* alatt. Ott föl lehet azonnal lelni 
okát, milyen utón lett érvénytelenné az ott
honi tisztaság.

Olyan gyermekeket, lehet ott látni, aki
ken iegparányibb nyoma sincs gondozásnak, 
kiknek szülei hadilábon állanak fésűvel, víz
zel s más hasonló rendeltetési eszközökkel. 
Ezekkel a szánalmas teremtésekkel együtt 
lenni : kész veszedelem.

Már pedig a kicsinyek nem válogatnak 
egymásban. Amelyik elszökhetik a dada 
mellől, megteszi, az ilyenek aztán egybe- 
verődnek és terjesztik egymásközt az ótvart 
és a „csipkének" nevezett nemes állatkákat. 
Törődnek is ezzel a dadák ? Az öregebbek

4 . Tiszteleg
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Müller Rezső
f estész

Nyíregyháza, Szarvas-utca 19.
Vállal: Templom-, cim-, szobafestést, 

aranyozást és  mázolást.
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endőr: 
„Bocsánatot kírem! 
Alig pár napja, 
Hogy vágyom 
Itt, a rendőrsígen !*

Szabadabb járást!
Az ember sohasem ludja hányadán áil 

a rendőrséggel. Szidja-e, hallgasson róla 
vagy dicsérje ? A rendre nei.i kell őrköoui. 
A rendhez tartozik pl. az is, hogy az utcán 
lehessen járni. Miért tűri hát a rendőrség, 
hogy vasárnaponkint a céltalan csoportosulás 
meggátolja a szabad járás-kelést úgy a város
háza előtt és a Zrinyi Ilona-utca jobb olda
lán, mint a Lichtenberg-fele üzlettől a Kis
koronáig ? . . . .Akinek nincs dolga, ne ácsorogjon, ha
nem menjen haza. Az utcán lebzselni nem

egymással, a fiatalabbak egy mással töltik az időt s csak akkor jutnak eszükbe a gye
rekek, mikor a hazamenés ideje közeleg.

A dadákat kötelessógteljesitósre tanítani 
vagy kényszeríteni nem lehet. A közegészség
ügy érdekében azonban fölléphet határozot
tan a rendőrség azon szülök ellen, kik tollal 
tele, kócos, borzas hajjal engedik ki az utcára, 
térre. Az ilyen gyereket meg kell vizsgálni: 
mutatkoznak-e nála a tisztátlanság következ
ményei? Ha igen : azok eltüntetésére gondot 
fordítani legyen az első parancs. És általában 
büntetés terhe alatt kötelezni a lelkiismeretlen 
szülőket a tisztaságra súlyt fektetni; ki hallott 
olyat: szabadon tűrni, hogy egész gyermek
sereg piszokban, a piszoknak nevelődjék fel, 
satnyitva a testet, megfertőzve a lelket — 
és még másoknak is ártalmára lévén ?

Újabb 3 év.
Hatok óta egyébről sem tárgyalnak 

kávéházakban, vendéglőkben, mint:
— Hallotta ? Augusztusban megszűnik 

a „Pannónia"! Nem is lesz többet kávéház a 
helyén.

És mégis, mi történt? Szerdán Grosz 
Ödön újra megkötötte a bérleti szerződést a 
görög katb. egyházzal 3 óv tartamára. Ez a 
körülmény sok mindent megváltoztatott.

jg
A

M e n t ó s i s e l t r é n f e k
teljesen felszerelve 7

Sérvkötők
k o r o n á t ó l  f e l j e b b  kaphatók, továbbá egyes részei külön is.

és mindennemű kötszereket 
:: mérték szerint készít :haskötők
specialista, Nyíregyháza.

(Katholikus parochia épület) Alapittatott i880
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A törzsvendégeknek nem okoz fejtörést, 
hova menjenek. A rémhírre már is elpártolt 
vendégek visszamehetnek s — ami legfon
tosabb a „köz" szempontjából — nem esett 
meg az a szégyen, hogy épen annak a kávo- 
háznak kellett beadni a kulcsot, amelyik 
Nyíregyházán megteremtette az igazi kávé
házi életet, oly sok áldozatot hozott s ver
senyre kóayszeritette a többit is; fényes 
kávóházaknak s nem dohos, fii-lös odúknak 
adott létet.

Eltekintve mindentől, a közönség bizo
nyos erkö cn kötelezettségben áll a „Pan
nóniáival. Szerepe a nyíregyházi társadalmi 
életben nem közönséges, jóval fölül van az 
átlagon; nem lehetünk vele szembon hálát
lanok. A városnak is előnyére, díszére szol
gál s ha idagen vetődik hozzánk, ezt is meg
mutogathatjuk, mint látni valót. ,

Három évre biztosítva van újra a Bath- 
len-utca elejének éjjeli világítása és fé
nyessége. #

A sajt fohásza!
A sajtó, a sajtó,
Fohászkodik a sajt, eh!
Nekem volna „ö“ — jó takaró !

De a nyomda festéke,
'Gye mög a fene,
Piszokkal hagy tele!

Nem kellesz óh sajtó,
Mondja a sajt, óh !

Élvezzed, ha tudod,
Te derék olvasó!

ki szereti az egész
séges bőrápolást és 
különösen a szépiá
két elmulasztani, va
lamint lágy, bársony- 
sima bőrt és hófehér 
arcbőrt, akar. csakis 
Bergmann & Co., 
Tetschen a E.
STECííENPFERD
liliomtejszappannal
(SteckenplYrrt véd- 

jegy) mosóik. Kap
ható minden gyógy
szertár, droguéria és 
illatszerkereskedós- 

ben. Darabja 80 fillér

Bankok közönye.
A sürü bankalapítás már olyan meg

szokott, hogy ha egy újnak keletkezése ke
rül szóba, csak unottan legyintünk a kezünk
kel. Tudomást sem veszünk róluk, hisz az 
utóbbi időben már olyanok „alapítanak", hogy 
a pesti viszonyok közé képzeljük magunkat.

A bankalapítás tehát: — közömbös dolog.
Az azonban nagyon is a szivünkön fek

szik, hogy van-o valaki másnak is haszna 
mint a bátor vállalkozóknak és a közibük 
csöppent szerencséseknek? Betöltik-e hivatá
sukat azokkal szemben, kik a jólétet biztosít
ják számukra ? Hoznak e annyi áldozatot a 
„köz“-nek, mint amennyire a szerénység 
legelemibb mértéke kötelezi őket?

Legtöbb pénzintézet áldoz a jótékony
ság oltárán; eleget áldoz, csak a „jótékony
ság* togalmával nincsenek némelyek tisztá
ban s n8m tudják, mi tartozik alá, mi nem ?

Bizonyság erre a „Szabolcs* múlt szá
mában röviden említett tény, hogy az iparos- 
tanonciskolai „Otthon* ^Önsegélyző Egyleteu 
még nem kezdhette meg működését, mert csak két 
bank, a , Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesü
let és a Nyíregyházi Általános Hitelintézet* 
járult hozzá — felkérésre — az alaphoz.

A többi — állig begombolkozott s nem 
adott egy fagarast sem. Furcsa, oagyon

furcsa ! Azt kellene hinni, hogy az iparosság 
teljesen el van szigetelve a pénzintézetektől, 
semmiféle összeköttetése nincs velük.

Épen megfordítva áll a dolog. Nincs 
pénzintézet, hol mint adós, vagy betevő, 
részvényes, sőt igazgató-ági, felügyelő-bizott
sági tag ne szerepelnének az iparosok.

S a jövendő iparosság egy fontos intéz
ményét egyenes felhívásra is segisóg nélkül 
hagyják. Ez a mellőzés — ha csak nem tá- 

I jókozatlanságból eredt —, az iparosság számba 
nem vevóse, félig-meddig lenézése. Ezt pedig 
semmiképen sem érdemelték ki; hisz a nagy 
úri tetszések kielégítésére is elég tisztelet- 
dijakhoz az iparosok is hozzájárulnak a ma
guk verejtékes filléreikkel; ezért cseróbo 
egjr kis figyelmet, jóindulatot joggal elvárnak.

Mikor az „Oíthont", vagy a kebelében 
i létesített intézményeket segítik a bankok, 
: úgyis csak közvetve juttatónk az iparosok- 
| nak ; ez a fő és a lényeg, hogy adakozásuk- 
! kai megbecsülést árulnak el.

Remélhetőleg a jövőben okosabbak, kö- 
j rüitekintöbbek lesznek pénzintézeteink s nem 
! csak a „házi", vagy „családi* intézményeket 

fogják segíteni, hanem gondot fordítanak az 
olyan egyesületekre is, mint az iparostanonc- 
ískolai „Otthon* „Önsegélyző Egylete*.

Hadd lássa már az az iparos inas
korában, hogy törődnek vele, nem nézik le; 
s akkor nem lesz a mai társadalmi rendnek 
esküdt ellensége, falbontogatója, hanem tisz
tes munkása, erős fenntartója, elszánt védője.

Sötétség és világosság.
Felcsapnék hej én már 
Szabadkőmivesnek !
Irta az „Igazság*
Hogy hát he nem vesznek !

Bárhogy is szerelnék 
Sz.-kőműves lenni,
De a természetem 
Nem tudja bevenni!

Kőműves volt Apám :
„Szabad“ jelző nélkül,
Faradt sokak javán 
De sötétség nélkül!

Atyám jelszava volt 
Szépet, jót művelni.

De ezt nem sötétben :
Napfénynél kell tenni!

Tanügy.
A nyírbátori állami gazdasági szak

iskolánál szükséges mellékhelyiségek fel
építését a község képviselőtestülete kimon
dotta s ennek alapján az építkezés teljesítésére 
az ajánlatoknak e hó 30-ig való beadására 
az iparosokat fel is hívta. A község régóta 
huzta-vanta em<' kötelezettségének teljesítését 
míg moít ár. Wiit György kir. tanfelügyelő 
erélyes közbaiepesére megtörtént a döntés s 
igy vármegyénk egyetlen gazdasági szak
iskolája a lehetőség szerint rendezve lesz.

Eskütétel. Az elmúlt hóién Márczy 
László domecseri ref. tanító, miután a vall. 
és közokt, m. k. miniszter ezen állásában 
megerősítette, és államsegélyét kiutalta, a 
hivatalos esküt a kir. tanfeiügyeiőségen 
letette.

Tanitóráltozás. Ajakon az onnan eltá
vozott Szomják. Kálmán helyébe róm. kath. 
kámortanitónak Szánthó Dezső fényeslitkei 
rk. káutortanitót választották meg, mig Sénvón 
a nyugdíjazott Ferencz Imre Lajos ref. tanító 
helyét Szombathy Sándor rét. tanítóval töl
tötték be.

Egy hölgy

Nagyhalász község kát uj községi iskolát 
! épített a külterületen. A tanítói állásokat már 
j a f. évi szeptember elsején kezdődő tanévre 
| betöltik. Pályázni lehet fórfitanilóknak f. évi 
1 aug. 12 ig.

Államsegély. A vaii. és közokt. minisz.
I tor a következő elemi iskolai tanítóknak 

utalványozott legutóbb államsegélyt: Bsrá'h 
Gusztáv kopócs&páihi ref. tanítónak (tandíj 
kárpótlás), Fodor Antal potneházi gk. tanitó- 
nak (tandíj kárpótlás), Sehneidor Pál levelefcj 
rk. tanítónak (fizetés kiegészítés).

Tisztcletdij ismeretterjesztő f.\olva- 
| sásokért. A vall. és közokt. mk. miniszter 

Munkácsy György nyirgyuiaji ref. tanítónak 
ismeretterjesztő előadásaiért tisztelet díjat 
utalványozott.

A kisvárául áll. polgári leányiskola
kézimunka tanítónői állására a vall. és köz
okt. miniszter Farkas Klotiid dics őszen'-már
tom áü. poig leányisk. segédtanitónőt he
lyezte át.
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HÍREK.
— Sípos Gyula bucsuzása. Csütörtök 

este búcsúztatta et ünnepélyes vacsora köre
tében a nyíregyházi postahivatal tisztikara 
Sípos Gyulát, a távozó kartársat. Lelkes ün
neplésben volt része ez uj főnöknek, ki 
csak most íáthaita meg igazán, hogy a sze
retet, a tisztelet őszinte, mert távoztakor is 
megnyilvánul, pedig már akkor a színlelő 
nem tartaná érdemesnek mutatni. Jó későig 
maradt együtt a 21 tagú társaság, jeléül a 
baráti szeretetnek, együttérzésnek. Sípos 
Gyula különben már augusztus elsején el
foglalja uj áliását.

— Rendkívüli közgyűlés. A vármegye 
lázas munkát fojt ki. Rövides időközökben 
érik egymást a közgyűlések. Augusztus 5-én 
is lesz egy rendkívüli 84 ponttal. A köz
gyűlés 10 órakor kezdődik, azért jó lesz, ha 
miodenki pontos lesz, mert ha egy félórával 
később megy, már csak ülés utánra érkezik.

— A keniecsei róm. kath. Olvasókör 
1911. évi augusztus hó 13-án, a nagyveu- 
dóglő dísztermében, saját pénztára javára, 
jótókonycélu zártkörű táncmulatságot rendez.

1 Belépti-dij személyenkint 1 korona. Kezdete 
j este 7 órakor. — A rendező-bizottság élén 

Popovils József einök, r. k. plébános áll; 
mellette Puskás Antal jegyző, Csépánv István 
pénztárnok, Tanyecz Alajos zeneparancsnok 
és a rendezőség Kenderes Mária, Pásztor 
Mári i, Pásztor Boriska. Ónodi Auna,, Gál 
Anna, Tamás Ilona, Parányi Sándor, ifj. Ónodi 
János, ifj. Parányi János, Winkier János, 
Korüskényi József. Mi halk ó András buzgól- 

! kodnak a mulatság sikerén.
— Mulatság Nyír bak tát). A nyirbaktai 

Fiatalság mulatságai sokakat szoktak Bakiéra
I csalni, mert óit mindig jól lehet mulatni. Aug.

6-án ismét rendeznek jótékonvcéiu iáncestélvt, 
mely 8 órakor kezdődik s kivilágos-kivirrad- 
tig tan a nagyvendóglőben. Személy-jegy 2 
korona, család-jegy 5 koroua.
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— Az Emke ünnepe. Isten kegyelméből 
3z Btnke f. évi szeptember hó 8-"án (Kis-
asszouy-napj“ín) d. e. 10 órakor Kolozsvárt 
a szinköri Ünnepélyek csarnokában, kapcso-

mint hü katonaság-párti, a korcsmáros örül 
Így lesz az egyik bajából a másiknak haszon’

' Vérengzés. Ma reggel Demecserben 
ossze-vissza verve találták meg Bécsi Ferenc 
gulyást és fiát. Az apa már meghalt, mig a 
iiu elet-halál között lebeg. — A gyilkosság 
bosszú müve s a rendőrség már nyomon van, 
hogy ki lehetett a tettes.

sünkröl s merítsünk erőt a'további munkára j , .  ~  Indul már I Amit eddig irtunk a
melynek jelszava: a nagy és egységes ma- j klsvasu,ak hanyagsága ellen, hogy ugv be- 
gvar nemzet világra szóló hírneve ! Az i az- I C3aPt̂ k a villamos-társaságot s olyan későn 
gató választmány nevében: Gróf Béidi Ákos ! „ ezd.lk a villany fogyasztást, nem sajnáljuk, 
b. t. t. elnök, Pák ói Sándor József t. alelnök- I MeSyrdemelték. — De most köszöntjük. 27-én 
főtitkár. 1 megindult az első kísérleti vonat s .aszon-

tartja. mcguivanK ez ünnepre,
jenek el úgy, mint negyedszázad előtt, adjunk 
halat az Istennek, számoljunk be tnüködé-

— Halálozás. Nyárády Dániel e hó 
27-én e'hunyt. Temetése ma'délután 5 órakor 
volt Kéken a rof. egyház szertartása szerint. 
Hiláia széleskörű rokonságot borított gyászba.*

— I'iuét egy koleragyanus. Tegnap 
este hosszas telefonálgatás után egy nőt szái- 
litoíiak be az itteni közkórházba. Már a vas
úton fölléptek nála a koierásság összes tüne
tei s amidőn Lakatos doktor megvizsgálta 
olyan sulvos volt az állapota, hogy hord
ágyon leheteti: csak a kórházba szállítani. A 
személyazonossága ezideigmegállapítva nincs.
— A hatóság megtette az intézkedéseket az 
elkü önné* és a beteg váladékainak bakte- 
orologiai megvizsgálása iránt.

— Mulató tűzoltók. Mig a vármegye 
különböző részein nap nap után kemény és 
forró napjuk van a tűzoltóknak, a nyirraadaiak 
szerencsések. Az ő terüieiükeí megkímélte a 
vész s Így a jövő hó 6-án táncmulatságot 
rendeznek. Mar e hó 23-ára tervezték, de 
egy haláleset megakadályozta.

— Baltliazár ur iktatása. A debreezani
uj püspökben csizmadiát fogolt egyházkerü
lete. L felejtet'e, hogy a „papra, tani óra ne 
szavazzatok!" kegyes mondás tőle ered s 
hogy ö akarja (püspök létére) államosítani 
az összes felekezeti iskolákat. — Augusztus 
ló-ón lesz beiktatása Debreczenben s ez 
alkalomra Szabolcsvármegyót is meghívták.
— Remélhetőleg a meghívást, mint egyedül 
illetékes helyre : a .Szabolcs* páholyhoz 
átteszi!?. Azokra sokkal jobban tartozik,

— A tűz kártevései. A huzamos ideje 
tarló hőség, szárazság legveszedelmesebb és 
leggyorsabb következése : a iüz már meg
kezdte mindenütt irtó munkáját. Polgáron 
l ányi Mihály gazda tanyáján csóplés közben 
meggyűlt 4 kazal s a cséplőgéppé; együtt 
teljes n elhamvadt. A kár 150Ű0 korona.

Kisvardát még súlyosabb csapás érte. 
Pénteken reggel a Reismann-fóio kistauyai 
szeszgyárban ütötte föl fejét a vészes elem 
s csakhamar nagy pusztítást vitt véghez s 
mintegy 1000 hektoliter szeszt tett semmivé. 
Átcsapott a Windt és Fisch közraktárába s 
onnan tovább harapódzott. Nyíregyházáról 
délelőtt 11 órakor külön vonaton 5 tűzoltó 
ment át egy fecskendővel. Fél egykor ér
keztek Kisvardára és sikerült a tűz tovább
terjedését meggátolniok. A kár ma még 
megbecsülhetetlen, de annyi már is bizonyos, 
hogy félmilliónál nagyobb. Sok középület, 
közraktár, mintegy 200 mm. gyapjú, 4000 
mm. termény, 1000 hektoliter szesz, melynek 
robbanásánál csak az Ég kegyelmezett meg 
a haláltól stb., stb. lettek az ádáz tűz marta 
lókává. A hatóságok körültekintően, eréíye- 
sen igyekeztek a veszedelem nagyságát mér
sékelni, a nyugodtságot biztosítani ; ezért 
őket elismerés illeti meg a derék tűzoltókkal 
együtt, kik halálmegvetve, emberfölötti erő
vel gyűrték ie a láugok erejét.

— Elmebajos ember. Márföldi András 
21 éves baji bokori legenyea az elmebaj oiyari 
erővel lépett fel, hogy a rendőrségnek kellett 
gondjaiba venni. Az óriási forrósagban tel
jesített mezei munka, melynek fárasztőságát 
régi recipe szerint ma is pálinkával igyekez
nek enyhíteni, zavarta meg a jómódú ember 
agyvelejét.

— Sorozás előtt. Jövő hó 3-án Lmot
több iesz egy párral a katonaság-ellenesek 
száma Nyíregyházán. — Ekkor lesz az első 
utóáliitás és akit „berántaűak* az aligha u 
„GotterhaUe“ -ra tog rágyújtani. — Inkább 
leöbiinti a port és keservét, aminek viszont,

gVák“ kedden már rendesen megindul* és 
ami még több -— fog is járni. Hát csak lás- 

villanyost. Aztán jöu a fizetés, asuk a . . 
ráfizetés.

lifos a kivitel! Ausztria nagyon 
válogatós állatok dolgában, mihelyt "azok 
magyarok. Így például a nyírbátori járásból, 
pedig ott sok a marha, nem szabad semmi
nemű hasított körmü állatot Ausztriába vinni, 
ügy szintén nem szabad sertést szállítani a 
dadai alsó-, iigetaijai- és nagykállói járások
ból és Nyíregyházáról.

Ingyen helyek Káliéban. Sistünk 
hozzátenni, hogy agimnáziumi internátusbán, 
mert lessék elhinni, vannak rossz májú és 
nyelvű emberek, kik „Káliét* hallva mindjárt 
az elmegyógyintézetre gondolnak. Az V. 
osztályban 10—15 tanuló ingyen ellátásban 
tog részesülni, ezt az internatus igazgatósá
gánál lehet Kérelmezni. — Fizetéses helyek : 
330, illetőleg 250 korona.

— Olcsó a zsir! Felcsillan gazdasszo
nyáink szeme e hírre, pedig — korán van 
örülni. Az olcsóságnak van egy nyitja. Annak

; olcsó, aki . . . lopja. Annak például, aki 
; Petrás Jánosné mintegy 15 liternyi fazekát 
: zsírostól elemelte: túl olcsó volt. Csak rá ne 
! űzessen, ha megcsípik. Mert akkor se zsir,
! se ép bőr, esetleg még szabadság se. Az 
| olcsó zsir tehát kockázatos dolog. — Nem 
: ajánljuk beszerzését.

Dr. Granichstaedten, Becs város íö- 
j orvosa már az 1878-iki évben a küvet- 
I közökkel számolt b e : Oly egyéneknél,
! akik a szükséges testmozgásban aka- 
| dályozva vannak, előbb vagy utóbb 

étvágytalanság, minden étkezés után j kellemetlen érzések, hosszadalmas gvo- 
I morbajok, makacs székrekedés és arany- 

eres bánta!mák jelentkeznek. E bajok 
■ megszüntetésére sem növényi szerek, 
i sem más ásványvizek nem teljesítenek 
: oly tartós, jó  szolgálatokat, mint egy 

több heti kúra a természetes F e r e n c z  
J ó z s e f  -keserüvizzel. A  sokoldaluiag 
bevált Ferencz József-keserüviznek egy 
családban, egy háztartásban sem sza
badna hiányoznia. —  Kapható gyógy- 
tárakban és ftiszerkereskedósekben. A 
Szótküldósi-Igazgatóság Budapesten.

— Kiesett a vonatból. A múlt vasár
napi Sóstó-megnyitás Kordován Jánosnak 
nem jól ütött ki. Mikor a 10 órai vonat haza-

j felé jött : kiesett a vonatból. Sérülése sze- 
j rancsóre nem ad komoly aggodalomra okotj

— Végzetes fürdés. Nagy szomorúság 
I érte a mándoki Rochiitz családot. Fiatal,
, gyermekkorból alig kilepett leánya, Bc.zsi,

fürdés Közben belefult a Tiszába. Többed- 
magával ment ki a folyóra s áldozata lett a 

i haboknak. Elragadta az ár s mire kifogták, 
i akkorra a viruló, szép leány már hulia volt.
: tOriási részvét mellett hántolták el Rochiitz 
| Bözsit; a család irftn: ;\z egész megyében 
| elénk részvét nyitvánuí meg.

— Hermáim nem „gyöngyéi.* Szabó 
volt Kemeeséu Scher Hermann, és még 
ezenfelül tartalékos a 65. gyalogezrednél. — 
fízidén ismét be kellett volna vonulni fegy
ver gyakorlatra, de Hermann ilyesmikre nem 
volt kapható. Inkább megszökött ismeretlen 
tájakra, minél fogva most körözik. Csak el 
ne fognák szegény Hermanot. Kár volna 
érte, hisz még fiatal !

— Mért oly piszkos ? A vármegyének 
legújabban a kávóház-íudósok szólásmódja 
szerint .dohos, poros, piszkos* az állandó 
jelzője. Nos hát ilyen embert jó lesz nem 
engedni most a vármegye házára. A folyosók 
egy része tényleg csupa piszok. Egészén 
piszkos. Egy olvasónk, kit véletlenül jó Ízlés
sel áldott meg az Ur kegye, megbotránkozva 
szólt erről s kórdé :

— Mindig igy van ez ott ?
Megnyugtattuk. Nem mindig! Csak az

a hiba, hogyha már vakolnak, meszelnek, 
miért nem tisztogatnak is utána mindjárt?

— Ki híres Káliéban i Minél tovább
halad a világ, annál több „előkelő*, „híres*, 
„kiváló* és stb. emberekkel lesz tele a 
világ. A múlt vasárnap a „Nagykálió és 
Vidéke* kapart elő egyet a hamu alól. Az 
Erényiek között fölmerült „Rádium—Diana* 
perről ir egy tudósifást s ebben a többek 
között ezt : . . . .  a vádlottakat pedig Dr.
Murányi László nyíregyházi és D r. Kohn 
Jakab budapesti hírneves üyyvéd (képviselte).* 
Le tehát a kalappal jámbor emberiség ! Ha 
akarod, ha nem, el kell hinned, hogy Dr. 
Kohn Jakab hírneves. Se ón, se te, se ö, se 
mi, se ti, se ők még létezéséről sem tudtunk, 
de Nagykállóban igy kapták a drótnélküli 
jelentést, csak az a kár, hogy a hírnév ott 
meg is rekedt.

Vagy csak talán nem azért hírneves, 
mert ő még Kohn és se nem Kun, se nem 
Kovács, se nem Kenéz ?

Ebben már volna valami !
— Mire számíthatunk ? A termésre 

vonatkozó legújabb becslések Szabolcsra 
nézve elég kedvezőek. Búzát holdanként 6 66 
mm-t várhatunk. Rozsot 6 35 t, árpát azonban 
már csak 5‘71-t, zabot 5-41-t, tengerit és 
burgonyát 3—3 mm.-t.

Aratás után a legjobb programm: Pös- 
tyón-fürdö. Ki gyógyulni, ki üdülni megy oda 
és mindegyik megtalálja azt, amit keres. A 
világhírű kénes iszapforrások tudvalevőleg 

j még a legbetegebb, legbénább embert is 
talpra állítják. A szórakozást keresők részére 
pedig oly változatos időtöltés áll rendelke
zésre, aminőt csak egy valóságos világfürdö 
nyújthat. Innen van az, hogy Pöstyón fürdő 
évről évre hatalmas lépésekben fejlődik és 
az idén is 3000-rel növekedett a fürdóven 
dogét? száma.

— Szilágyi és Hiskant miskolci gép 
gyáros cég könyökszerkazetü és viznyomásu 
kitűnő szőlősajtóira, valamint a legújabb 
.Villám* központfutó bogyózó és zúzógépére 
felhívjuk az olvasóink figyelmét. Kieinelen- 
dők különösen a cég által feltalált és készí
tett Rákóczi „kotíós kosaru* sajtók, amelyek
nél a régi világ fából készített sajtója nagy
szerűen egyesítve van, a legújabb tecnika vív
mányaival. A sajtók felsőrésze acél, alsórésze 
faszerkezet. Ennélfogva a must seholsera érint
kezik vasrószekkei, hanem csak a fával, mii 
a must színét, izát, zamatját nem befolyásolja.
A törkölyt sem kell össze vagdalni, hanom 
kisebb darabokban is könnyen ki lehet venni. 
Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és 
pozsonyi II. mezőgazdasági országos és az 
1906. évi nagyváradi kiállításon a cég bor- 
sajtói első díjjal, arany éremmel lettek kitün
tetve. A cég ízléses árjegyzékét kívánatra 
minden érdeklődőnek megküldi.

6 /  n  1 I rr rr I l l  II rKövetelőző közönség.
Bocsánat az őszinteségért, de kimondjuk, 

hogy a közönség nagyon sokat vár a iapok- 
tól. Mindent és még azoníelül sokat. A leg
érdekesebb azonban a dologban az, hogy 
mikor megkapta a mindent és a sokat, akkor 
vagy .még mindig kevés*, vagy „ez már 
nagyon sok*.

Tessék aztán itt eligazodni!
Nem is kelletl volna erről akár egy 

szót is szólni, de Nyíregyházán még eszel is 
úgy vagyunk, hogv hiábao keresünk rendes 
viszonyokat, csak fejtetőre állított okoskodá
sokat és visszásabbnál-visszásabb helyseteket 
vagyunk szerencsések tapasztalhatni.
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Nincs itt elegedett ember. Mindenki pa
naszkodik s mindenki a nyilvánosság elé 
kerüléstől várja sérelmei orvoslását. Ha a 
szomszéd kutyája éjjel ugat: az már súlyos 
merónyleíszámba megy a személyes alvási 
szabadság ellen, de ha nagyobb, az egész 
várost, vagy annak egy jó részét érintő sér
tés, mulasztás esik : nem igen hajlandó senki 
fölemelni tiltakozó szavát.

Érzik, hogy valami niccs rendén. Érzik, 
hogy most a fölzúdulásnak volna helye, de 
azért ez az érzés csak titkon forrongó, ho
mályos marad s legföiebb ilyen általános ki- 
fakadásokban lel kitörésre:

— Mégsem járja, hogy mi történik annái 
a városnál. Vagy megyénél, adóhivatalnál, 
gimnáziumnál, vagy bármi más közhivatalnál, 
intézménynél.

Ennyi minden!
Ezt elmondják a sajtó munkásai előtt is 

de csak így. Másnap aztán csodálkoznak, hogy 
az ó panaszát nem vették figyelembe.

Jó közönségünk ! A gondolatolvasás kü
lön mesterség. Éi rendesen — szemfény
vesztés. Nem tudunk mi ilyenhez. Ha valami 
megtörtént őseiről tudnak, azt mondják el s 
ne kívánják, hogy egy pár nem tetszést nyíl
vánító szóból regényekkel lépjünk Önök elé.

Ne szidják a sajtót, hanem jöjjenek se
gítségére. Ne várjanak a sajtótól titok meg
fejtésekor, hanem, ha van lesújtó véiemónyük, 
adják ennek okát. Ami a véleményt kiváltotta 
belőlük, az az érdekes, azt kei! ostorozni, 
nem — tény nélkül — mindenkit. így jövünk 
közelebb, nem esetleges orrfeihuzással.

A gazdasági és iparkiállitáson ezüst 
éremmel és díszoklevéllé! kitüntetve.

Gabulya Mihály
ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó 
: : és plisszérozó intézete

Pazonyi utca 13. Bejarat Vésö-utcafelöl.

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

fehérnemü-tisztitó osztályomra
felhívni, ahol kézelők, gallérok stb. szinten 
megiepő szépen 5 nap alatt tisztittatnak.

Midőn szives megbízásaikat kérem, 
vagyok mély tisztelettel
Telefon 248. sz. Gabulya Mihály.

Egy kis frátborsédztatc.
A régi jó  időben történt. Dunántúl, 

Győr— Nádorvárosban. Egy gazdag ipa
ros ember leánya tartotta esküvőjét. A 
lakomán egy eléggé prózai, de amellett 
nagyon jó  ételt ettek: turóslaskát. A  
menyasszony hirtelen fuldokiik, hörög, 
végre sápadtan hanyatlik hátra. A  hir
telen előhívott felcser már csak a halált 
konstatálhatta . . . Szegény megfulladt 
egy darabka túrótól.

Két nap múlva temették. A sírnál 
elhangzottak a halotti ének utolsó ak
kordjai; a két sirásó felkapta a kopor
sót, hogy leeressze a sötét, nedves 
anyaföldbe, honnan nincs többé vissza
térés, midőn a fájdalomtól összetört vő
legény zokogva borult a koporsóra és 
hangos jajszóval kérte, hogy mégegyszer,

utoljára láthassa menyasszonyát.
Sírva csókolta a leányt, ki minden 

szépsége, csillogó gyűrűi, drága nyak
láncával együtt is csak egy szép, meg
ható huila volt . . .

*
Komor, nehéz sötétség borult a 

temetőre, a holtak birodalmára. A csen
desen susogó szomorú tüzek közül kísér
tetiesen csillogtak elő a holdlényben 
ragyogó sírkövek. Két sötét árnyalak 
gyors munkával ásott a menyasszony 
sírjánál.

Néha egy-egy pillanatra megálltak 
pihenni és megtörölték verejtókes hom
lokukat, azután tovább dolgoztak.

Tompán koppant az egyik ásója, 
mire suttogva fordult a másikhoz :

— Te Miska, itt van már!
Erre téirerették az ásókat és nagy 

erőmegfeszitéssel emelték ki a koporsót 
a sírból . . .

E pillanatban kondult meg a kis 
templom órája . . . éjiéit ütött. Az egyik 
sötét alak, ki a fejnél fogta a koporsót, 
hirtelen elejtette és távozni készült.

— Az ördög vigyen el Miska, —  
suttogá a másik —  ne légy oly gyáva!

Erre bátorságot merítve, letérdeltek 
a nedves hantra és íelfeszitették a ko
porsót.

Midőn lehullt a fedél, a két éjjeli 
alak a rémület és borzalomtól hanyatt 
esett . . .

A szép halott menyasszony felemel
kedett koporsójában és ijedten nézett 
széjjel. A két halottrabló sirásó hanyatt- 
homlok ugrott fel és szaladt viskójába, 
a menyasszony halotti leplében utánuk 
és kérve zörgette meg az ablakot:

— Eresszetek be, jó  emberek, nem 
vagyok én kísértet!

A  sírásók keresztet vetve húzódtak 
meg az ágy alatt és fogvacogva hall
gatták a kérő hangot.

Szegény ieány mit tehetett egyebet, 
megfordult és elindult az alvó városon 
keresztül szülei lakásához, hol szintén 
bezörgetett.

Ezek szinte sóbálvánnyá meredtek 
a látománytól és Ígérték, hogy imád
kozni fognak lelki üdvéért, csak ne ki
sértsen náluk. Hosszú könyörgésre végre 
beoresztették a leányt.

Mint később kitudódott, a meny
asszony csak tetszhalott volt és midőn 
elejtették a koporsót, a túró kiugrott 
gégéjéből és igy magához tért.

Természetes, hogy egyesült a fel
támadt leány vőlegényével és még ma 
is élnek, ha meg nem haltak ; azt hiszem 
azonban, hogy túrós laskát azóta sem 
ettek, sőt unokáik is borzalommal for
dulnak el ettől a jó  magyar ételtől . . .

A közönség köréből.
— Levél a S zerk esztő h ö z ! —

A .Szabolcs* óvek hosszú során min
denkor igyekezett a nagyközönség jogos 
igényeit előmozdítani, hivatott felszólalások
nak helyt adni. Azon biztos reményben, hogy 
most sem zárkózik el az elöl, kérjük, hogy 
felszólalásunk és kérelmünknek b. lapjában 
helyet adni szíveskedjék.

Ugyanis sokan vagyunk, akik utalva 
vagyunk arra, hogy a nyiregyházavidéki kis 

i vasutakon igyekszünk elérni a máv. nyir- 
1 egyházi állomását és a mostani rendszerre!

nem vagyunk megelégedve, mert a kisvasu
tak Dooibrád és vidékéről beérkező vonatai 
a máv. állomás főbejárója és a kijárójától 
oly távolságra áll meg úgy jövet, mint menet" 
hogy esős időben valóságos salto mortalék- 
kai lehet csak hozzá jutni a máv. állomásból 
vagy viszont; iiyenkor senki nem megy a 
szabad ég alá várni, hanem igyekszik ledől 
alá jutni; de nem csak ez a hiba ebbő! ki
folyólag, hanem az is, hogy a bérkocsik és 
taligák állják útját a gyalog közlekedőknek.

Miért nem lehet a kisvasutak vonalainak 
a máv. állomás főbejárásával szembon meg- 
állani ?

Miért nem készíttet a kisvasutak igaz
gatósága ott egy széles járdát a főbejárattá; 
szemben ?

Ennyit az utazóközönség érdekében ké
rünk a kisvasút vezetőségétől, ha már az esc 
és zivatar elöl védő valami alkotmányt nem 
akar készíttetni. Több utazó nevében.

T.

épülőt és miiíakatosok 
N yiregyháza, Szarvas-utca 38

E C é s s s S e iíe k  vaskapukat, sirkerité- 
seket legiziésesebb kivitelben ; úgyszintén 
takarék-tűzhelyeket bármily kivitelben és 
teljes garanciával.

i fürdöberendezési tárgyakból, fürdők és 
vivezotók berendezését elvállalják. Kom
plett fürdőszobákat a legrövidebb idő alatt 
be tudnak rendezni, egyben a javításokat 
is a leggyorsabban eszközölnek

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

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

ítöezey és Széles.

Szerkesztői üzenetek.
T. Névtelen leveleket nem szoktunk tudomásul 

venni; ezt csak kivételesen azért közöljük, mert meg
egyezik felfogásunkkal. Hozzánk névtelenül Írni egyálta
lán nem kell, mi nem adjuk ki cikkeink szerzőit, sőt 
kéziratait is átírjuk, ha kivárják.

N, A. Az ügy rendén van. A többit tartogatjuk, 
fürdőről nem fürdői levelet is lehet írni, ami azért mindig 
időszerű.

J —s. Ha valaki nem onnan és úgy üt, mint ahon
nan és ahogyan szeretné, az az ő dolga.

3015—911. au.
r

Á rverési hirdetm ény.
Nyíregyháza város árvaszóke közhírré 

teszi, hogy a kiskorú Egert Róza tulajdonát 
képező a nyíregyházi 7103 sz. betétben A. I, 
1—4. sorszám alatt felvett kataszterüleg 77 
hold s 429 nógvszögöl területű, ezideig Ná- 
dosyEmil áltat haszonbérelt felsősimái szántó, 
a folyó évi augusztus hó 8-ik napján dél
előtt 9 órakor a helyszínén, vagyis a Felső
simán megtartandó önkéntes nyilvános ár
verésen a legtöbbet Ígérőnek, folyó évi okt. 
1-sö napjától egymásután következő 6 (hat) 
évi időtartamra haszonbérbe fog adatni.

Ajánlatok az egész ingatlanra — nem
különben s egyidejűleg az agósz birtoktest 
1/i (egynegyed) részeire is, külön is tehetők. 
Bánompénz 250 korona. További feltételek a 
városi közgyám hivatalos helyiségében a hi
vatalos órák ideje alatt megtudhatók.

Kelt Nyíregyháza város árvaszékének 
1911. julius 29-én tartott rendkívüli üléséből.

Mayerszky Bó a, s. k.
k. t. árvaszókt elnök.
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A jjfj pyoniorfájó*, bélbeteg:, étvágytalan. lesová- 
**I\I nyodáslioz hajlandos, használja a számos év óta 
jónak bizonyult gyom orrét, Schaiailim gyógyszerész

től Stéckerauban.
Al/jj szabályozni és épségben tartani akarja jó
ís™ " emésztéséi, használj? a SchaumauH-féle gyo- 
morsót, tapaa.talni fogja, hogy más szerek elleniben 

mily jól érzi magát.
^a%/fl9T I eltHV0*‘tj a azonnal a fölösleges gyo-
b s ju I iS U . 3 1 / morsavatés elom szditja azemész- 

tést. Egy doboz ára 1 kerona 50 fillér.

Gysmorsó-pasztillákí'r1:".-,^
hatást teszik, mint a gyomorsó Ára tarsolyonkint 3 
phiolával, á 10 gyomorsó pasztillával K 1-50. Pos
tai szétküldés legkevesebb 2 doboz megrendelésnél 

— utánvéttel —

S C H A U h\ A H N gyógyszerész
=  S to ck e ra u b a n . ==Kapható minden gyógyszertárban.

áLr 1 !Nagy
=  a legújabb napernyőkben ^

M esés olcsó árban

F e u e r  M iksánó
férfi-, női- divat és rövidáru üzletében

N yíregyházán , városház palota m ellett' 
Bethlen (SzentmihiflyO-u. oldal

í?; (b ő r íe m e z )  a jelenkor legjobb 
$> tetőfedőlemeze. — Egyedelárusitó || 

Nyíregyháza és vidékére: 9

X Wlrtscliaíier Annin ¥w

I
vaskereskedő N y í r e g y h á z a .  $

8 '  fa
f  • o e  s e  H

i

/ m  i
l / ’, > z y i*  •V -íüS-Ví J í  Sw

l

M I S E I K ;
( F c p n o ! e « ! Ö í 5

c i p S k ^ o n  )
MindénQti

k béosi T»dAlwa3 jtüLllíisas. 
arany érem nél kiMfaito'-ra

I  issr C3- Y  E 3  3 M  t
kap egy pompás 
hangverseny beszélő
gépet, ha 10 lement 
vásárol 20 forintért, 
de csakis

Wagner
a „Hangszer- 
király“ -nál.

Budapest, Jé/.sef- 
hCrut 15-ik szám. 
Okvetlen kérjen le- 

mezjegyzéket. 
Javitémiibely. Mos 

ny&s l«me*e«iere.

iI

Könyvnyomda. Könyvkötészet.
Irodaszer nagyraktár.

Borbély Sámuel
Mviregyháza, Városháza-palota.
Telefon 140. Telefon 140.

Könyvnyomdámban, amely uj belük
kel Ó3 gépekkel van felszerelve, 
jutányos áron készülnek üzleti- és 
gazdasági nyomtatványok, eske- j 
tósí- és eljegyzési értesítések, báli 
meghívók, hivatalos nyomtatvá
nyok, névjegyek stb. stb.

Könyvkötészetemben csinos és tartós 
munkák gyors és olcsó készítése.

Irodaszerekből nagy raktár.

i Szállítások az egész megyében. Vidéki meg- 
| rendelések pontosan elintáztetnek. Jegyző 

és ügyvédi nyomtatványraktár.

K I N C S E T  E R
2 T  O  J E L  Z O  Y - f é ! e

Hollandi 3 király tea,
mivel nemcsak hashajtó, hanem egyúttal 
étvágyjavitó, gyomortisztitó, emésztést elő
segítő, bélmüködésc szabályozó, nemkü
lönben a legmakacsabb gyomorbajost is 
segít. Csomagja (kbl 10— 12-
szori használatra) gyógytárban 50 fillér.

K é s z í t ő :

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

255—1911. szám.
r

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a tiszalöki kir. járásbíróság 1911. 
évi Kv. 63/2. számú végzése következtében, 
dr. Bródy Zoltán ügyvéd által képviselt 
Usztreicher Lipót s fia javára 580 korona s 
jár s a többi foglaltától; még fennálló köve
telésének erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és íelülfoglalt és 1543 
koronára becsült különféle házibutorok és ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a liszalöki kir. járás
bíróság B. 173/1. 1911. számú végzése foly
tán 580 korona tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi április hó 13 ik napjától járó 5°/o kamata 
és eddig biróilag már megállapított s jelen 
árverés kitűzéséért 3 korona 20 fillér felszá
mított költségek erejéig Tiszalökön, az alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1911. évi <tug. 
lió 8-ik napjának délelőtti S órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
el fognak adatni. Egyúttal az árverés a íelül- 
foglalíatók javára is kitüzeíett.

Kelt Tiszalök, 1911. évi julius hó 25.
Szücsy Béla

kir. bir. végrehajtó.

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

„Természetes
savanyuviz‘

\

jelige alatt.

Budapest, postafiók 239.

Nyíregyháza legnagyobb választja baíoráribáza
Alapítva 1903. Pazonyi-utca 10. sz. 3

8 Üzletem kibővítése alkalmával teljesen újonnan a legdivatosabb kivi
telű bútorokkal berendeztem a fővárosi minta szerint, állandóan raktáron tar- 
tok fényezett kőris, cseresznye, jávor, citrom, paliszánder, mahagóni és más 
különféle anyagokból készült részben saját készítmény ü háló, ebédlő, 
nri és női szalon berendezéseket, vas, félróz és egész réz háló és vendég
szoba berendezéseket, úgyszintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bútorokat 
(tömör fából is) stb. stb. itt tel nem sorolható de raktáron levő különféle 
bútorokat is utólérhetetlen olcsó árban árusítok, 

f i  Tisztelettel

§  Ötletem szombat és izr. innepnapokon zárra. G lü c k  J e n ő
j| Raktáron állandóan 200 különféle lak berendezés található.

I
S
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•907. évi kiállításon aranyérem és díszoklevél.K ö tő g é p e k !
Újdonság háztartási és ipari 

célokra. Kényelmes
részletfizetésre

is kapható. Kérjen árjegy
zéket. Tanítás Budapesten 

ingyen.
Fogl József Lajosmdfópész, Bndapeat, VI., Awl<1í-b. 11.

Borsaitok
legújabb rendszerű, könyökszerkezetü .KOSSUTH", 
.KINCSEM', „HEGYALJA", „ACÉLORSÓS*, a ma
gyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. Legújabb 

rendszerit viznyomásu (hydralikus)

k e t t ő s  k o s a r u  s a j t ó k
nagyü zem it p r é s e lé s h e z .

Sajtóink főelőnye : a must seliol sem érintkezik vas- 
részekkel! Egyszerit kezelés ! Óriási erőkifejtés! A 
törköly egy darabban és könnyen kivehető ! Egy em
ber által könnyen kezelhető ! Szőlőzuzók és Bogyózók. 
.VILLÁM ' legújabb centrifugális bogvózó és zúzógépek

Szilágyi és Biskant
gépgyára Miskolc:> rpfáLÁ

K o vá cs Gyula
mübutcrgyáros bútorcsarnoka

m e g n y í l t
Debreczenben, Hunyadi-utca 17. sz.

(Demetrovícs-palotábanJ.

Á rje g y zé k  in g y en .

10O1. tem esvá ri kiállítás; I. díj d íszo k lev él. — 1 0 0 3 . o rszá g o s gazdasági 
kiállítás P o z so n y : I. díj aran yérem . —1 0 0 3 . borászati kiállítás E g e r ; I. díj 

d íszo k lev él é s  aran yérem . — 1 0 0 6 . N a g y v á r a d ; I díj d íszoklevél.

r.A köztudatbam entát' hogy í
i

í
c s a k i s

KÁLLAI LAJOS
motorgyára

! Budapest, Vi., Gyár-utca 28
$

si
\
©

szállítja teljes jótállás melleit a les* 
himevesebb motorcséplökészleteket.
— Saját érdekében kerjen minden 
gazda disz főárlapet, melyet ingyen 
bérmentve küld a gyár. -------

i

:♦oa

a/ a é
motorgyárában

Budapest, Nagymező-utca 43. sz.

i

Az egész országban legjobbnak elis
mert „Glória" benzinmotorok, motor- 
cséplőkészletek, nyersolajmotorok, tel
jes malomberendezések p sr részletre

legolcsóbban kaphatók.

¥
J

Teljes jó tá llá s !

munKaképesség!
Árjegyzék ingyen!

Használt motorok, gőzgépek, cserébe 
vétetnek.

Ha

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

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

mindig
Lakatos Lajosnál

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

nincs t ö b b é  fá jó s  lá b
s emellett gyári árut ad el, — hanem 
ő maga, mérték után készíti a cipőket, 
a legkitogástaianabb kivitelben.

Fon os figyelmeztetés! j
j Ké!l&j L a jo * hírneves motorgyára 2
• nem tévesztendő össze más HáSiss -
# ------  nevű céajekkeS. ”

egnagyobb
Nyíregyházán, a törvényszék mellett.

Hálók, ebédlők, uriszobak, zongorák, 
szalonok, teljes szálloda, fürdő, penzió- JJ* 
és kastély-berendezések m é g  s o h a  
n e m  l é t e a i e t t  e í ő n ^ ö s  f i z e t é s i  ; 
f e l t é t e l e k  m e S 2e t t  szállíttatnak bár- | J g  
hova. — Költségvetés díjtalan. —  Nagy j 

album 1 korona.

Modern Lakberendezési Vállalat
B u d a p e s t ,  S z e r c c s e R .u t c a  I;0 .

Legújabb stilii palisszander mahagóni és fehér fénye- 
zeít háló és ebédlő berendezések. Angol úri és női |J. 
szalon garnitúrák. Ebédlő díványok. Megfelelő árak, gg&

Pontos kiszolgálás! Pontos kiszolgálás!

Nyomatott Borbély Sámuel könyvnyomdájában Nyíregyházán.
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