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A kői forgás ismét visszatért a köz

jogunkban idegen s abba be nem illeszt
hető királyi kiküldötthöz. Az öreg Nestort, 
Madarászt, megmosolyogták, a mikor a ! 
nádori szék betöltését sürgette. Igaz, hogy 
a parlamentáris alkotmányosság elveibe 
nehezen illeszthető be és e nehézség okozta, 
hogy a lá/as izgatottságban a rendi alkot
mányosság eltörlésekor a nádori méltóság, 
mint olyan, további intézkedés tárgyát nem 
képezte. Ügyköre beleolvadt a minisztéri
umok hatáskörébe, de amint a jelen állapot 
igazolta, a személyi elem azon magas toka, 
mi a király és nemzet közötti eltérések 
elsimításához szükségeltetik, mi az össze- i 
kötő fonál király és nemzet közötti ellen- ! 
tétek áthidalására, nem lehet meg senki j 
másban, mint az ősi alkotmányunkban még i 
elő nádorban.

Nem bdiet, érdeke senkinek király és 
nemzet, közötti ellentétek fejlesztése, hisz 
mi azt oly egymást fedőnek hirdettük min
iül. hogy a valóságot nem czáfolatnak, 
csak rendellenes eltérésnek magyaráztuk, > 
Olyanok vagyunk, mint egy hősszerelmes, ! 
kí a meglevő hibákat is elenyészhetni tö- 1 
A szik  és szeplőtlen ragyogásának látja i

mindazt, mi másnak szemében szégyenfolt. 
Egyenrangú tényezők nemzet és király és 
mégis mikor a homo regius felveszi az 
elejtett tárgyalások fonalát, mi szégyenke
zünk. Kitérni nem lehet előle, mert tisz
telet illeti a magyar szent korona viselő
jének minden küldöttét. Tehát nem tér ki j 
a vezetők sora sem, de elhalad mellette, j 
miként a poroszkáló kincstári postakocsis 
mellett szokás. A holt pontra jutásból való 
kimozdulást a nemzet gazdasági érdeke 
égetően sürgeti, de mozdulni még sem 
szabad. Száz meg egy homo regius ked
véért sem, ha az a jövő biztos betegségét j 
szórja ismét.

Az észszerüség politikája a m egegye
zés politikája, melynek oly közeli rokona 
a meghunyászkodás és m egalkuvásé: a 
törik-szakad politika a végleté, a katasz
trófáé. Most küzd, birkózik mindenik egy
mással és a homo regius, ha jelentéstéte
lével késlekedni fog, megmondhatja, hogy 
a katasztrófának árnyéka suhant el fölötte, 
hogy Zomborban egy vértanúnak. Schwei- 
del Józsefnek szoborleplezésén,d gondolt e 
nemzet vissza és előre.

Egy fényszóróval inÁgis jött az uj 
homo regius: sietett kijelenieni, liogy csak 
a többségi pártok vezéreivel tárgyai: a 
sympaíhia megnyerésének In tás vadászó 
eszköze ez volt. Sietett is vele előhoza

kodni és nem vette észre, hogy megkésett 
gondolatok sikert nem aratnak. Valami a 
külső siker is, színpadon minden, sőt a 
közönség úgy vezethető, ahogy a prima
donna feslettségének jólesik, de egy nem
zetnek a valami nemcsak kevés, de semmi. 
A színpadon elég a külső, sőt sok is, de 
mi már odajutottunk, hogy a takargatás 
rongyait lerántva húst, tartalmat akarunk 
nem is látni, de érezni.

A paragrafusnak is csak akkor hiszünk, 
ha a való élet fölszivta. Alit értünk vele, 
hogy a kiegyezésben ott volt a m a g y a r  
h a d s e r e g , mit értünk vele, hogy az önálló 
vámterület j o g i  á l la p o ta  előállott, mit az
zal. hogy a Magyarországról kiegészített 
hadtestek leh e tő leg  magyar honos tisztek
kel láttassanak el, mit azzal, hogy udvar
tartás az évnek leh e tő leg  a felét itt töltse ? 
Mit sok más egyébbel, mit bolygatni fáj. 
mert kivándorló százezreink tanítottak meg 
bennünket arra, hogy eszméljen már a 
nemzet. Az eszmélet folytatása az öntudat, 
az öntudaté az erő. A beteg ember lába
dozni kezdett, ki van éheztetve és minél 
több homo regius jön. annál éhesebb lesz.

A nemzeti áramlat olyan, m inta hegy
ről lezuhanó hógörgeteg, annak lélektana 
olyan, hogy csak fokozódhatik és hogyha 
Apponyi gondolatát teszszük magunkévá, 
a nemzet kívánni fogja, hogy ez áramlat

T  A  R  C A
Verseimből.

Iit i : Forgács.

Irigylem a fákat,
A fáknak az ágát, 
Boldog faágaknak 
Májusi virágát;
Minden esztendőben 
Ejabb tavaszt érnek, 
Oda se gondolnak 
A hidegnek, szélnek,
A dermesztő télnek.

llányt-vetctt éltemnek 
Egyszer volt tavasza, 
Azt is virágától 
A sors megfosztotta; 
Hogyne irigyelném 
A virágos ágat,
Ha ma meg is tépik 
Nem örök a bánat,
Uj tavasza támad.

Életemnek egyszer 
Hajtott csak virága, 
Ezért olyan féltet,
Ezért volt oly drága; 
Ezért sir a lelkem 
Atkozva a sorsot,
Ifjú éveimben
Mo>t lehetnék boldog
— Es keresztet hordok.

Mikor megállt az urasztalnál 
Myrtusz ággal homlokán,
Mosolvgott szeme éjsötétje,
S nem csillant át fájó könnye 
Menyasszonyi fá t y o 1 á n,
— Nem tudom : gondolt-o reám ? ?
S mikor kijött a templom ajtaján 
Arca olyan halovány . . . .
— Szemfedö hullt egy koporsóra, 
Megsiratlak óh átkos óra ! ! . . . .  
Küny rezgett szomsugarán,
Talán mert gondolt ón reám?? 1 1

111.
A sétatéren szól a zene 
Hangjával tova száll a szól,
S egy-egy tévedt, szomorú hang 
Hozzám is — szivemig — ér.

Ö az a pár hang, a szivemben 
Egy dallá olvad, dallá lesz,
S úgy könnyezem akaratlan,
— Hiszen az ő nótája ez . . . .

IV.
Egy kis verendán, esthajnal homályban 
Találkozott egy ifjú és egy asszony ; 
Kérdi az asszony: „Haragszik-e Béla?* 
Felel az ifjú : „Oh dehogy haragszom 1“

Szólott az asszony: „Van már egy kis fiam, 
Ha látná milyen kedves kis kölyök 1“ 
Szólott az ifjú: „Ma este utazom,
S talán többé már vissza sem jövök !“

Aztán beszéltek köznapi dolgokról,
S megcsodálták a kis kert rózsafiáit,
. . . S a mikor este otthonukba tértek,
Sírt mindakettő csendesen, sokáig . .

Színpadi siker.
Irta : Szilánk.

(Délelőtt Lola kisasszony álmosan jár- 
kel lakásán. Kezében egy csokrot szorongat. 
Első debutjo a Városi Színházban előző este 
volt :)

alsószoknyákban, stb. újdonságok láthatók
> SL/ -i

o  ív*'y?. i<L.-< Ú
női, férfi, czspö, divat és rövidáru üzletében,

gdF* Lapunk eg y es  szám onként líínclller Xéniát kapható. Mai számunk 10 oldalra terjed.
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vezére királya legyen. Avagy lehet az 
másként is? A királyság intézménye ön
mérséklés a nemzetek részéről, a  nemzet 
nem mondhat le semmiről és ha lemon
dani látszott királya részére, azt csak ön
maga javára cselekedhette, mert úgy látta, 
hogy annak egy kézben való összpontosí
tása okosabb és aztán ha ellenkezőleg cse
lekedett volna, nem tette ezt örökérvényű 
szerződésszerüleg, hanem törvény alakjá
ban, mely törvénynek léte csak addig élt, 
mig a boldogulás útját nem állja, mert 
törvényhozásban kötött nemzet csak leigá- 
zott, csak rabszolga nemzet lehet.

Az udvari pártok korszaka lejárt és 
a mikor a homo regius, ki magyar em
ber, visszatér küldőjéhez, a mi szeretett 
és Európától tisztelt aggastyán uralkodónk
hoz, mondja meg neki, hogy bizalmával 
éltek vissza, kik nemzetét korcsnak mu
tatták be. E nemzet szegénységében is 
nagy, mert az igazság utján halad és fog 
haladni, mert jövője jogaihoz való ragasz
kodásából fakad.

Esfy kis riadalom.
— Pesti levél. —

Irta  : G . J .

(Folytatás.)

De menjünk tovább. Hasonlítsuk össze 
a tárgyalt részvényt az „Osztrák Magyar 
Bank“ részvényeivel. Csak büszke lehet rá 
a „Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület," 
ha nem egy napon, de egy évben említsük 
nevét vele. Ez az a bank, a mely a pénzt, a 
bankót csinálja. Ezen jegybank összes alap
tőkéje 232242000 korona; az megoszlik 15000 
darab részvény között, egy részvényre esik 
kerek összeget véve, 1550 korona, mint bel
érték, árfolyama volt, az összehasonlítási időt 
véve 1590 korona.

Mig tehát a Monarchia jegybankjának 
részvényét belértékénól csak 40 koronával 
lehet drágábban eladni, addig a „Nyíregyházi 
Takarékpénztár Egyesület* részvénye belér- 
tókónól ca. G50 koronával ér többet.

„Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársa- 
ságu összes alapja 5S612(51 korona. 25000 db.

Istenem! Istenem! Még most is kava
rog velem a világ. Ah, a tegnapi est. Micsoda 
láz, micsoda félelem gyötört. Azt hiszem kö
zel álltam a megőrüléshez. Amikor kiléptem 
a színpadra, mintha a páholyokból, a ka
szinó sorból, a zártszókekböl, sőt még a Il-od 
emeleti erkélyről is csupa ágvu torok me
redt volna rám. Pedig csak a látcsövek vol
tak. És az első dal! A torkomat úgy össze- 
szoritotta a félelem, hogy azt hittem meg
fulladok.

(Felsóhajt és idegesen szagolja a ró
zsákat :)

Na de aztán meg is volt a siker ! ügy 
zúgott a taps, szinte belerendült a színház. A 
kaszinósorból valaki bravót kiáltott felém. 
Jól láttam a mülábas báró volt. „Sapristi!"

Ilahahaha. így szokta mondani a báró, 
ha valami nagyon megtetszett neki. Kaptam 
is tőle olyan virágkosarat, hogy hárman vit
ték az öltözőmbe. Egy névjegy volt hozzá 
mellékelve s csak ennyi volt ráírva:

„Sapristi!“
Ah, különösen ennél a dalnál tört ki a 

taps ! (Dudol a „Nebántsvirág*-ból,)
A színháziak majd megpukkadtak. — A 

primadonna, akinek szerepét játszottam elá
jult- Szegény, már erősen hájasodik. Az első

részvényre esik egyenként, 234 korona, ilyen 
is árfolyama; és nem több.

„ Budapest-Erzsébetvárosi Takarékpénztár 
Részvénytársaság. Részvénytőke és tartalékjai 
2240050 korona, belórtéke 224 korona, ár
folyama 205 korona, tehár belórtókén alul. 
osztalék 6 százalék.

Budapesti takarékpénztár és országos zálog
kölcsön r. t. alap és tartaléktöke 11.505.681 
korona. 25000 drb. részvény belértéke egyen
ként 460 kor. Árfolyama a tőzsdén jegyezve 
423 korona, tehát ez is belértóken alul.

Magyar általános takarékpénztár részv. tár
saság. Alap és tartaléktőkéi 7.795.478 kor. 
belórtéke részvényeinek 556 kor. tőzsdei ár
folyama 575 kor.

De nézzük csak a vidéki nagyobb pénz
intézetek részvény árfolyamait. Jóllehet kész
ségesen elismerjük, hogy nagyon sok vidéki 
pénzintézetek ugyan úgy cselekszenek mint 
a Szabolcsmegyei pénzintézetek; de ez nem 
változtat a dolgon. Es mi ismételten kijelent
jük, hogy nem csupán az utóbbiakat akarjuk 
gáncsolni, de érdekesebb, ha ismertebb vi
déki pénzintézeteket veszünk példának.

(Folyt, köv.)

A „Szabolcsvármegyei 
szabadelvű pártihoz.

Ir ta  : Kúton.
Néhány őszinte szót kívánok intézni a 

„Szabolcsvármegyei szabadelvű párt* tagjai
hoz, remélve, hogy igénytelenségemre nem 
tekintve, a dolog fontosságához mérten fog
nak cselekedni. Legyen ez egy memento, 
mely talán annyi hatást fog előidézni, hogy 
gondolkodni fognak : szabadéivüsködjenek-e 
tovább, vagy félretéve minden álszemórmet, 
a nemzeti kívánságokhoz állva, azoknak si
keresebb kivívása céljából a faj magyarság 
zöméhez csatlakozzanak.

„Concordia rés parvae crescunt, discor- 
dia maximae dilabuntur," ami magyarul azt 
jelentené : az összetartás által a kis dolgok 
is gyarapodnak, mig viszálykodás által a 
nagy dolgok is megsemmisülnek. Ha a nem
zet összetart, nincs eset, hogy jogos követe
lései ne érvényesüljenek. Természetes dolog, 
hogy egy valódi alkotmánynyal biró nem
zetnél a többségből alakult kormánynak, kell 
a nemzet sorsát intézni. Noha a független 
párt programmjától a mostani coalitió több
sége által kiadott és a feliratban is contem-

plált programmtól távol jár, de mégis össze
tudtak a pártok kovácsolni egy oly pro. 
grammot, melynek megvalósítása a nemzetet 
egyelőre kielégíti, mely évekre terjedöleg 
képes foglalkoztatni a parlamentet, s igy 
nyugodtan foghat a többség munkájához hu
zamos időn át.

Most azt a kérdést vetem fel, hogy ha 
valóban még fenáll a „Szabolcsvármegyei 
szabadelvű párt" — mi okok indokolják, 
hogy ezen testület továbbra is fenálljon ? ? 
minő indokok szolgálnak tovább is arra, hogy 
ez a párt fel ne oszoljon ! Azt óhajtja a nem
zet többsége, azt a kívánalmat intézzük mi 
is az illető körökhöz: jelentsék ki, hogy 
mint szabadelvű párt megszűnnek, csatlakoz
nak a nemzeti mozgalomhoz, az ujpárt, vagy 
coalitiós párt programmjához, szóval csatia
koznak a debreceni szabadelvű párt által 
kibocsátott körirathoz.

Hiszen én megvagyok győződve, hogy 
a szabadelvű párt tagjait is ép oly nemes 
és hazafias érzelem uralja, mint az ujpárt, 
vagy független párt tagjait, épen úgy érez
nek, épen úgy rajongnak a haza felvirágzá
sáért, haladásáért, boldogságáért, csak egy 
kissé félénkebbek voltak meggyőződésük 
nyilvánításában, mert a volt szabadelvű kor
mányok szeszélyeinek nagyobb mérvben vol
tak kitéve, mert érdekeik azokkal össze vol
tak kapcsolva, mert állásaikat féltették, gyer
mekeik jövőjét inkább remélhették megala
píthatni, mert „Carriert" sokan csakis a 
kormányok támogatása mellet reméltek csi
nálhatni; hivatalhoz — legyen az megyei, 
vagy királyi, — csak igy reméltek juthatni.

Már a legutóbb lezajlott választásokon 
a hivatalnoki kar sok tagja, kikben hazafi- 
ság és önzetlenség magasabban lobogott, 
követte jobb meggyőződését: az ellenzéki 
jelöltek zászlaját segíteni diadalra.

Ha érzik a szabadelvű pártiak, hogy 
lelkűkben ugy'anazon érzelmek lakoznak, me
lyekről ón is megvagyok győződve, t. i. ha 
akarják, hogy Magyarország apostoli kirá
lyát ne az osztrák államférfiak befolyásolják, 
ha akarják, hogy Magyarország politikai és 
gazdasági értelemben független és más or
szág érdekeinek alárendeltje ne legyen, ha 
akarják, hogy' anyagi — ipari, kereskedelmi 
— boldogulását ne gátolják az osztrák ipa
rosok és kereskedők érdekei, ha akarják, 
hogŷ  minden intézmény, melyr Magyarorszá
gon van, magyar célokat szolgáljon és nem 
osztrák érdekeket, ha akarják, hogy' magyar 
katona, magyar vezényszó mellett, magyar

felvonás után odajött az öltözőmbe és meg
csókolt :

— Szépen játszott, édes — mondá — 
gratulálok !

Közben úgy nézett rám, mintha meg- 
akarna fojtani.

— Fulladnál meg ! — gondoltam ma
gamban.

Aztán jöttek a kritikusok. Legelsőnek 
az a savószemü, cvikkeras bolond, akiről azt 
mondják, hogy' a világ legszellemesebb em
bere ! !

— Te Lola, — mondta lelkendezve — 
nagyszerűen domborítottál ! Adj egy csókot!

— Forduljon a mamához ! Ha ö meg
engedi  

Oh, ez a hebehurgya mama! Félreér
tett és ö maga csókolta meg a savószemü 
Cyranót ! (kacag) Egészségükre !

A többi kritikus is agyba-föbo dicsért. 
Mindegyüknek adtam egy' szál virágot. Egy' 
kóristanö, valami vén meszelő, epésen meg
jegyezte :

— Nini, ez a kis kópé már tudja, ho
gyan kell bánni az emberekkel !

(Kacér mosolylyal :) No persze, hiszen 
olyan ostobák az emberek! Egy mosolya . . . 
egy kacsintás . . . és . . . hullanak lábaim
hoz, mint az őszi legyek.

Brrr!! (undorra!) Alapjában utálom őket- 
Mindegyük az ember erényére aspirál . . . 
No, de majd leszerelem őket. A mama ugyan 
dühös emiatt, otthon sokat veszekszik velem : 

— Te ostoba, nem azért vagy' színésznő, 
hogy' apáca légy . . .  Te egy' kész vagy'on 
vagy, egy forgó tőke és a befektetés csak 
hasznodra lehet ! . . . .

Bizony'. Mert a mama nagyon intelligens 
nő ám. Tudja mi a befektetés ! . . .

(Sóhajtva:) Óh, csakhogy túl vagyok a 
tegnapi napon. Megértem hát a nagy sikert. 
Mennyi virág, Istenem ! Mintha egy egész 
virágerdö indult volna meg . . . Primadonna 
vagy'ok ! Az eddigi ugyüs elhájasodott, sós- 
türdökre szorul. Én rólam fog beszélni ezen
túl mindenki. Egy mosolyomért a lábaimnál 
halnak meg. Egy' kacsintásomért, egy csó- 

| komért háborút viselnek ! Ah, talán még lo
vaimat is kifogják majd . . . .

(Leül, ábrándozik) Hir . . . kincs ■ • 
djcsőség . . . .  minden, minden az enyém. 
\  égé lesz hát a vidéki kóborlásnak, unalmas 
életnek és gy'akori koplalásnak ! De n é z z ü k  
csak a reggeli lapokat, mit is Írnak? Képze
lem hogyr magasztalnak ! (Egyr újságot vesz 
kezébe) Ez a „Reggeli Hírnök." Lásuk csak 
mit ir a kis Tarjáni. (olvas :)

„Tegnap a „Nebántsvirág" Denise de

TAVASZI ÚJDONSÁGOK nagy v á la s zté k b a n  m e g é r k e z te k ! !

Kilósén óriási raktár íi rÉnMU.
W  Kohn Ignátz üzletében, Városház-palota. ***
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nemzeti zászló alatt szolgálja hazáját, ha 
akarják, hogy a külföld is tudjon Magyar- 
országról és ne legyünk eltakarva a kétfejű 
sas szárnyai alatt és ne csak az osztrák csá
szárt, hanem a magyar királyt is ismerje a 
vilás, hogy a külföldi conzulátusoknál ma
gyarok is legyenek, hogy ott m; gyár érde
két is képviseljenek, szóval ha akarják, hogy 
Magyarország a magyaroké legyen, akkor 
hagyjanak fel a régi opportunismussal, gyűl
jenek össze, jelentsék ki, hogy a régi — sza
b a d e lv ű n e k  nevezett — pártot megszüntetik és 
b e lé p n e k  az nj-, vagy függetlenségi pártba, melybe 
már a legtekintélyesebb, politikusok, mágná
sok, hivatalnokok, nagybirtokosok mindsü- 
rübben lépnek be.

Nem is tehetnek másképpen, hiszen csak 
nem mennek ellenzékbe ?

A „szabadelvű“ párt csak nem lesz 9con- 
z c r v a t i v u párt a gróf Zichyekkel, gróf Appo- 
nyiakkal, Battyányiakkal, Telekyekkel szem
ben ? ! A nemzeti követelések tekintetében 
csak nem mennek ellenzékbe azokkal szem
ben, kik a nagy, erős, független, boldog 
Magyarországot akarják felépíteni és akik 
ámít akarnak, csakis alkotmányos eszközök
kel, lassan és megfontolással, nem elhamar
kodva akarják keresztül vinni !

Csak nem fognak a sárga fekete zász
lóért, a közös vámterületért, az osztrák ge
nerálisokért, az osztrák katonai iskolákért a 
coalitió ellen opponálni ? ! Ezt feltenni is 
képtelenség, midőn lelkűkben ők is épen 
úgy óhajtják a magyarság győzelmét, mint 
akár ki más!

Nosza tisztelt volt ellenfeleink! Félre az 
álszeméremmel! Csatlakozzatok a debreceni 
körirathoz, oszlassátok fel a szabadelvű pár
tokat ; legyen politikai szellemben a biblia 
szerinti egy akol, egy pásztor, azaz legyen 
a magyar király jogara alatt egy nagy párt, 
egy nagy, független, boldog, virágzó magyar 
birodalom, mely ne legyen alávetve más or
szág érdekeinek !

Ekkor romélhetjük még, hogy: „A ma
gyar is lesz még boldog

A süketnémák gyakorlati 
tanításának bemutatása.
Városunkban, vasárnap délelőtt a deb

receni süketnémák tanintézetének tanárikara 
hat növendékkel gyakorlati előadást tartott. 
A városháza nagyterme zsuft'olásig megtolt. 
Ott láttuk br. Feilitzsch Berthold főispánt,
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Szikszay Pál alispán vezetésével a várme
gye — csak nem teljes — tisztikarát, a vá
rosi tisztviselőket, a bíróságot, a főgimnázium 
tanárait, a lelkészeket, a tanítókat stb.

Májerszky Béla polgármester hosszabb 
mognyitó beszédet tartott. Fejtegette azt, 
hogy a süketnémák intézete a legáldásosabb 
intézmények közzé tartozik. A tanárikarnak a 
tudását, türelmét, jóakaratát veszi állandóan 
igénybe a működés, mely hivatás azonban a 
legnemesebbeknek egyike. A társadalomnak 
tesz nagy szolgálatot a tanárikar, mivel le
hetővé teszi azt, hogy a süketnémák meg
kereshessék kenyerüket és lelkűk nemesbü- 
lóse által elveszítsék a közrendre való ve
szélyességüket. Nyíregyháza város és a 
vármegye nevében mint apostolokat, melegen 
üdvözli a vendégeket. Szerencsét kíván mun
kásságukra. A nagy tetszéssel találkozott 
megnyitó után :

Gácsér József ig. tanár tartott remek 
felolvasást. A hallgatóság szemébe könnyek 
gyűltek, amidőn ecsetelte a süketnémák lelki 
világát. Az elfogódás tetszett ki beszédéből, 
amikor fejtegette, hogy nem csak a maga 
nevében beszól, de azon szerencsétlenekében 
is, akiknek érző szivük van ugyan, de esdö 
szavukkal nem tudnak segélyért közvetlenül 
fordulni a nagyközönséghez. A sötét börtön 
ólomsulyakónt nehezedik ugyanis rájuk a vi
lágtól való elzárkózottságuk, minek hatása 
alatt lelkűk elfásul. Lassankint elvadulnak, 
közveszélyessé válnak a süketnémák, amit 
fokoz az, hogy sokszor gunytárgyává teszik 
őket. A kis gyermek a hallás utján tanul 
meg beszélni de a süketnémák erre képtele
nek. Egyetlen képességgel, a látással tudunk 
csak rájuk hatni. A szem utján figyeli mega 
hangok kiejtését, ujjal észleli a gége rezgé
sét a tanítvány. 8 év alatt végez el a nö
vendék olyan tananyagot, aminőt 6 osztályú 
elemi iskola ölel fel. Ezen felül a leányokat 
varrásra is kitanitják. Kevésnek jut azonban 
az a szerencse, hogy tanintézetbe jusson, a 
többi elzüllik és teherré lesz a társadalomra. 
Magyarországon 25424 süket néma van, akik 
közül 6133 a tanköteles. A 25424 személy 
közül csak 876 részesül tanintézeti oktatásban. 
Az állam viseli a tanárok fizetését, de az 
élelmezési költségeket nem, mivel úgyis töb
bet áldoz, mint más országok teszik. A nagy
közönséghez kell tehát fordulni a támoga
tásért, oda intézik tehát esdő szavukat, és 
kérve kérik a támogatást. A hazánkban lévő 
15 intézet közül a debrecenihez Hajdú-, Sza-, 
bölcs- és Szilágyvármegyók vannak csatolva.

Flavigni szerepében, uj primadonnában gyö
nyörködhettünk. Szőke Lola kisasszony csak
ugyan gyönyörködtető látvány. (Ah!) Ami 
hamis hangot csak össze lehetett hozni, azt a 
kisasszony egy végitéleti szinphoniában mind 
elénk öntötte. Szinte szerettük volna, ha 
zenedetektiveket küldhettünk volna a szín
padra, akik a hamis hangokat bekísérték 
volna . •

Ah, végem van ! A nyomorult, gazem
ber ! Tönkre tett! Tönkre tett!! (Izgatottan) 
És ez mind azért, mert a múltkor nem hall
gattam meg. (Összegyűri az újságot) Eh, ez 
is újság ! Ki olvas ilyen szemét lapot ? ? !! 
Lássuk a többit. Itt a .Fővárosi Híradó.* 
(olvas:)

„Új Denise de Flavignit láttunk az este 
a színpadon. Valami Szőke Lola nevű hölgy 
játszotta azt a szép poétikus szerepet; bár 
ne játszotta volna. Csinos, kedves teremtés, 
jól is táncol, de előadásról, művészetről na
gyon gyenge fogalmai vannak, ügy mondják 
a kisasszony a „vidéken primadonna*. Hát 
menjen csak vissza a vidékre, ha ott oly tü
relmesek az emberek. Nekünk egész éjjel 
lázálmaink voltak. Azt a direktort pedig, aki 
a főváros müértő publikumának ilyen mű
vésznőt ad be, mihamarább az örültek há
zába kell deportálni. A legbosszantóbb az,

hogy a kisasszonynak azért mégis kijutott a 
tapsból. A taps, a siker hirharsonája. Ideje 
volna beszüntetni ezt az abeurzust a színházi 
klakkal. A jó Neidinger bácsi, a derék klakk 
nagymoster vonuljon ismét vissza a megér- 
demlett nyugalomba ! . .

Ah, elájulok ! Káprázik a szemem! Eh, 
ez nem lehet igaz! (lázasan:) Ah lássuk, lás
suk a többit. Most már mindegy. (Idegesen 
kapkodja az újságokat. Olvas:)

.Tegnap a „Nebántsvirág* címszerepé
ben egy vidéki primadonna lépett fel. Szőke 
Lolának hívják. Ügy értesültünk, hogy az 
igazgatóság azért léptette föl a kisasszonyt, 
hogy annak a hajszának, melyet a másik 
primadonna ellen intéznek irodalmi és társa
dalmi köröknél hónapok óta, egyszer s min
denkorra vége szakadjon ! A cél elérve ! ! ! 
A botokud, vagy singaléz hastáncosnő, való
ságos művésznő ehhez a színésznőhöz ké
pest. Bocsásson meg neki a jóságos Minden
ható ! . . .“

(Elejti az újságot.) Ah meghalok ! ! . , . 
(Elájul.)

Innen vétetnek fel a növendékek, innen is 
várják a segélyezést. Beszédét jólési Császár 
András szavaival, az első süketnéma intézet 
alapítójáéval fejezte be „Boldog az, aki bol
dogtalanokat boldogít."

Scholtz Lajos tanár gyakorlati utón mu
tatta be ezután a tanítást. A hallgatóság lé
legzetét is vissza fojtva figyelt rája. Az I-ső 
évesek gyakorlása közben igazolta, hogy a 
legkönnyebben elsajátítható hang a p., ezt 
követi az á hang, ebből következik a pá. 
Az első osztály igy halad betüről-betüre, 
azután a szótagokra, végül az egyes szavakra. 
Amikor a gyermek már akadozva kitud mon
dani egy szót, rögtön megmutatják neki a 
kérdéses tárgyat, ugyanakkor le is Írják 
előtte a kiejtett szót. így haladnak lópésről- 
lépósre és az első évfolyam végén az összes 
hangokat, valamint 200 szó kiejtését és leí
rását bírja a növendék. A Il-ik osztályban a 
nyelvtanilag való helyes Írást és kiejtést ta
nítják. Ezután következnek folytonos gya- 
korolgatás közben az elemi iskolák szokásos 
tantárgyai. A VlII-ik osztály végeztével a 
süketnéma képesítve van folyékonyan be
szólni, bárkinek a szavait megérteni, helye
sen írni és olvasni. Az előadást gyakorlati 
előadással kapcsolatban mutatta be a tanár. 
A legelvontabb fogalmak iránt tettek a ta
nítványokhoz kérdéseket, akik azt helyesen 
voltak képesek körül Írni. Gyönyörű ered
ményt mutattak fel a tanárok egy és féléves 
tanítás után. Különösen megnyerte a tetszést 
Bezerédi Lajos nagyfalu-i lakos József nevű 
fia, aki elég tisztán adott éles elmére valló 
értelmes feleleteket a kérdésekre, A tanáro
kat megéljenezték az előadásért.

Oláh Károly debreceni tanácsos, mint a 
süketnémákat gyámolitó egyesület felügyelő
bizottságának tagja ismertette, hogy az inté
zetnek 38 növendéke van ezidőszerint. — A 
következő iskola évre legfeljebb 12 növendé
ket vehetnek fel, a dologi kiadások magas 
volta miatt. Százával vannak mindig pá
lyázók, de nincs hely a felvételre. Nagyon 
kéri a felügyelő bizottság nevében a nagy- 
közönséget, hogy adományozás által tegye 
lehetővé az intézet fejlesztését. A lendületes 
beszéd nagy hatást ért el.

A közönség határozott kívánságára — a 
programmon kívül — gyűjtést rendeztek, mely 
pár perc alatt 35 korona 40 fillért eredmé
nyezett.

Délután a Sóstóra kocsiztak ki a taná
rok növendékeikkel együtt, ahol magyaros 
vendégszeretettel fogadták őket.

Nagyon sajnálhatják azok, akik elmu
lasztották ezen alkalmat, ismeretük gyarapí
tására. Mélyen szivébe vésődött mindenkinek 
az ott látottak mogkapósága. A tanítványok 
arcáról lelehetett olvasni a boldogságot, a 
mikor a tanár helyeslöleg intett. Kezdik 
érezni a teher könnyebbülósét, amely a vi
lágtól való elzárkózottságokból származik. 
Hiszik, hogy hasznos polgárai lehetnek még 
ők is a hazának.

Nyíregyházán is sok süketnóma van. 
A tankötelesek legutóbbi összeírásánál 10 
iskolakötelest találtak. A felnőttek száma 
sokszorosan felülmúlja a gyermekekét. Elle
het képzelni, hogy az egész vármegyében 
mennyi olyan szerencsétlen van, akit tanin
tézeti neveléssel vissza lehetne adni az élet
nek. Csak nem az összes kereskedésekben 
perselyek vannak felállítva Nyíregyházán és 
a megye nagyobb községeiben. Minden 250 
korona összegyűjtött adomány után, a város 
hatósága egy gyermek ingyenes felvételét 
igényelheti. De maga a város, a testületek és 
a gazdag magánzók is adhatnának eme nemes 
célra. Mi hisszük, hogy a vasárnap elhang
zott kérelem nem lesz „kiáltó szó a puszta
ságba.*

Sps

S i r o í i n

A legkiválóbb tanárok  és or
vosoktól, m int hathatós sser tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos 
bajainál idült bronchitis, szamárhurut é, láb-

rv badozóknál influenza után ajánltatik, Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolitja  a
köhögést és a köpetet és m egszünteti az éjjeli lázadást. —-  Kellemes szaga és jó  ize m iatt a  gyerm ekek is szeretik. A gyógy- 
szertárakban üvegenkint 4 .  — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.
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A gyermekvédelem társadalmi 
szervezése.

A gyermekvédelem a szociálpolitika 
összes törekvései között talán az egyetlen, 
mely az állami és társadalmi élet minden 
tényezőjének sympathiáját bírja. Minden tár
sadalmi osztálynak egyaránt rokonszenves a 
gyermekvédelem. Talán épp azért, mert 
a gyermekek jogviszanyai körül az érdek 
ellentétek a legélesebbek, azért látja minden 
társadalmi osztály szívesen, hogy azok a jog
talanságok és igazságtalanságok, melyek a 
fönnálló jogrend természetes következményei, 
ha már nem szüntethetők meg, legalább eny- 
hittesser.ok, A társadalom gyermekvédelmi 
törekvéseinek magyarázata ezen körülmény
ben keresendő, másrészt ott, hogy minden 
ember lelkében lakozó természetes ösztön a 
gyermekek szeretése, a jótékonyság és kö- 
nyöriitetessóg, a ráutaltakon segíteni akarás 
emberbaráti nemes érzése minden embert 
arra ösztökél, hogy a maga módja és tehet
sége szerint segítsen az arra rászoruló, elha
gyott, beteg, nyomorgó, züllö, vagy egyéb 
okból szerencsétlen gyermeken.

Védeni, oltalmazni, ápolni, gondozni 
akarjuk mindannyian az arra rászoruló kisde
deket, mert tudjuk, hogy nekik a legkisebb 
az ellenálló képességük, hogy ők sinylik 
meg a legjobban a sors csapásait, hogy őket 
és velük szülőik és embertársaik minden re
ményét legkönnyebben ragadja el a halál 
pusztító kaszása. A jószándék segíteni, a jó
akarat a gyermekeket védelmezni, meg van 
minden emberben. De sokan csak a jószán
déknál maradnak meg. A társadalomnak csak 
nagyon kis számú tagjai vesznek érdemlege
sen részt a gyermekvédelemben. A társadalmi 
gyermekvédelem nagyon szűk körben mozog, 
kivált azóta, mióta az államhatalom szociál
politikából megteremtette az állami gyer
mekvédelmet. A mióta törvényhozásunk prok- 
lamálta azt a nagy elvet, hogy minden elha- 
gyott gyermeknek joga van ahhoz, hogy az 
állam gondoskodjék róla. A törvényhozás az 
uj intézménynyel, az áilami gyermekmenhe- 
lyekkel segítségére akar sietni a társadalmi 
gyermokvedelemnek, mely a gyermekvéde
lem nemzetet, országot fönntartó nagy fel
adatára egyedül, magárahagyottan képtelen. 
A társadalom, a társadalmi jótékonyság azon
ban félreértette az államhatalom intentióját. 
Nem lelkesedik úgy, nem vesz többé oly 
élénk részt a gyermekvédelemben, amióta 
az állami gyermekvédelem, az elhagyatott 
gyermekről való gondoskodást az államhata
lom teendői közé sorolta. E tévedést elosz
latni, a társadalmat a maga egészében a 
gyermekvédelemnek megnyerni, a társa
dalmi gyermekvédelmet országszerte szervezni 
akarja egy újság.

„Gyermekvédelmi Lap“ a cime. Főszer
kesztője Edelshoim-Gyulai Lipót báró, a nagy 
emberbarát, kit igaz lelkesedése és ügybuz
galma a társadalmi gyermekvédelmi mozgal
mak vezérévé tett meg. A lap felelős szer
kesztője Torday Ferenc dr., a budapesti állami 
gyermekmenhely főorvosa. Mint gyermek- 
orvos és mint orvos-iró egyaránt közismert 
nevű ember, kinek tollából kikerült bekö
szöntő élénk gondolatmenettói okadatolja a 
gyermekvédelem társadalmi szervezésének és 
egy gyermekvédelmi lap megteremtésének 
szükségét. A lap munkatársai a társadalmi és 
állami gyermekvédelmi intézmények vezető 
embereiből és a társadalom egyéb terén is 
szerepet vivő előkelőségeiből sorakoztak ösz- 
sze. Vaszary Kolos, Apponyi Albert gróf, Ber- 
zevicy Albert, Bókay János, Chorin Ferenc, 
Kossuth Ferenc, Rákosi Jenő, Széli Ignác, 
Széli Kálmán, Teleki Géza gróf, Wlassics 
Gyula, Zichy János gróf, Zichy Aladár gróf, 
stb., stb. hazafias lelkesedéssel megirt apho- 
rismákkal adnak erkölcsi súlyt és tekiniélyt 
az irodalmi uj vállalkozásnak.
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Irodalmi értéket kölcsönöz a lapnak a 
nagynevű drámaírónak, Bosnyák Zoltánnak, 
az állami gyermekvédelem belügyminiszteri 
osztályfőnökének „Elöre“ cimü cikke, mely
ben költői lendülettel, de egyúttal széles ala
pokon nyugvó, messze tekintő látkörrel vá
zolja a gyermekvédelem jogosultságát, a mel
let ráutal azon irányelvekre, melyekkel a 
közeljövőben megoldandók a gyermekvéde
lem még elintézetlen nagy problémái. Az 
állami gyermekvédelem mai rendszerét az 
ügy iránt viseltetett igaz szeretettel ismerteti 
meg Ruffy Pál, az állami gyerraekmenhelyek 
országos felügyelője, kinek oroszlánrésze van 
az állami gyermekvédelem intézményeinek 
megteremtésében. Neumann Árminná éles 
kritikával reá mutat a gyermekvédelem hiá
nyosságaira. Teleki Géza gróf a szünidei i 
gyermektelepről ir. Több társadalmi gyer
mekvédő-egyesület és intézmény belóletónek 
ismertetésével végződik az ujságcsinálás szem- J 
pontjából is érdekes és változatos tartalmú 
lap, mely rendeltetését csak akkor fogja tel
jesíteni, ha sikerül neki egy nagy számú, a 
gyermekvédelem iránt érdeklődő, állandó ol
vasó közönséget megszerezni. Tekintve a 
gyermekvédelem omberbaráti törekvését és 
társadalmi és nemzetgazdasági nagy fontos
ságát, ezért olvasóink figyelmébe ajánljuk a 
most megindult, olcsó (évi négy korona) havi 
folyóiratott. Mutatványszám a kiadóhivatalban 
(Budapest, IX. kér., Tűzoltó-utca 7. szám) 
kapható.

H ÍREK .
Képviseleti közgyűlés volt tegnap dél

után. A tisztviselők lizetésének rendezése 
ügyében hozott megyei határozatot tu
domásul vették. A Korona szálló ismere
tes bérleti ügyében, a megyei határozat 
fellebbezését kimondták. Sándor Jakab ál
tali gőzfürdő építéssel kapcsolatos városi 
magán jogok érvényesítésének ügyét a 
jogügyi szakosztályhoz utalták. A dombrádi 
vasút segélyezésére megszavazott 200000 
korona fedezése céljából kölcsön felvéte
lét elhatározták. A „Nemzeti Szalonénak  
képkiailitási célra 300 korona segélyt sza
vaztak meg, A nép könyvtárak számának 
2-vel való emelését elfogadták. A vadász- 
területek bérbeadását elhatározták. Ko
vács Sándornak 3 havi szabadságot en
gedélyeztek.

Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. mi
niszter vármegyénk tiszai járására nézve 
Reizmann Jenő tornyospálcai, és Koczka Mik
lós thuzséri lakost bízta meg a gazdasági 
tudósítói tiszttel.

Necrolog. Mély megdöbbenést, őszinte 
részvétet keltett ama váratlanul bekövetkezett 
gyászhir, hogy Sexty József, a szerető férj, 
jó apa, tevékeny hivatalnok megszűnt élni; 
kinek halálára vonatkozólag a veszteség fájdal
mától megtört család következő gyászjelen
tést adta k i: Özv. Sexty Józsefnó szül. szepsi 
szentiványi és bodoki iíenter Ilona saját, vala
mint gyermekeik : Ilonka, Anna, Irén s a meg
boldogult édes anyja özv. Sexty Sámuelnó, 
úgyszintén a nagyszámú rokonság nevében is, 
a legmélyebb fájdalomtól megtört szívvel 
tudatja, hogy a legszeretőbb férj, családapa, 
fiú és rokon, petroviczi Sexty József Nyír
egyháza város közgyámja folyó 1905. évi 
május hó 16-án, délután 3 órakor rövid szen
vedés után életének 50-ik, boldog házassá
gának 20-ik évében meghalt. A megboldogult 
hült tetemei folyó hó 18 án délután 3 órakor 
fognak a kürt-utcai 15 számú halottas házból, 
az ág. hitv. ev. egyház szertartásai szerint a
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pazonvi-utcai sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Nyíregyháza, 1905. évi május hó 
16-án. Legyen könnyű a föld neki, pihenése 
nyugodt!

Nyirogyháza város tisztviselői szintén 
adtak lii gyászjelentést: Nyíregyháza város 
tisztikara fájdalmas szívvel tudatja, hogy szere
tett kartársa Sexty József ur, Nyíregyháza 
város közgyámja, 1905. évi május hó 16-án 
rövid szenvedés után meghalt. Megboldogult 
kartársunk hült tetemeifolyó hó 18-án délután 
3 órakor fognak a kürt-utcai 15. számú halottas 
házból eltemettotni. Nyíregyháza, 1905. évi 
május hó 17-ón. A mily áldásos volt műkö
dése, legyen oly áldott emléke! A véatisz- 
tessóg múlt csütörtökön nagy és általános 
részvét mellett ment végbe. A sírnál Géczy 
Géza mondott remek beszédet.

A főgimnázium ifjúságának majálisa, mely
folyó hó 22-ón, azaz hétfőn lesz megtartva 
az előjelek, már t. i. a lázas és édes vára
kozástoli készülődés után ítélve, mely külö
nösen az úgynevezett „Bakfischek* között 
észlelhető, — egyike lesz az ezévi majálisok 
legsikerültebbjeinek. Ilogy eme föltevés minél 
teljesebb valóra váljon, buzgón iparkodik a 
rendezőség, mely a Porubszky és dr. Vietó- 
risz tanárok társelnöksóge alatt a következő 
tagokból á>l: Bartos Mihály, Ferlicska Kálmán, 
Kállay Iván, Leffler Béla, Schvarc Miklós, 
Tester Kálmán b. alelnökök. Paulay Gvula 
b. jegyző. Kálnay Zoltán b. pénztáros. Feuer- 
mann Ferencz b. ellenőr. Bartsch Frigyes, 
Bukna Sándor, Cukor József, Cukor Imre, 
Dienes Sándor, Eckerdt Lajos, Erdőhegyi La
jos, Ferlicska Gyula, Foltin Endre, Halasi 
Gyula, Ilartstein Jenő, Hahnel Ferencz, Inczédy 
Lajos, Kállay Rudolf, Kálnay Endre, Mandel 
András, Nagy József, Nagymátó József, Pető 
Sándor, Pungur Gyula, Ruzicska Jenő, Si- 
korszky István, Stein Jenő, Szentimrey József, 
Újhelyi Tibor, Ungár János, Vadász Rezső, 
Zoltán Béla, Zoltán Bertalan. — Akik a köz
ebéden — mely személyenként 3 koronába 
kerül — részt óhajtanak venni, e szándéku
kat jelentsék be mielőbb a Sóstó vendéglősénél.

Meghívó. A Rakamaz—nyíregyházi egye
sített egyházkerületi tanítói kör folyóhó 25-ikén 
Nyíregyházán tartja ez évi rendes közgyűlé
sét, melyre az illetékes lelkész és tanító ura
kat van szerencsém tisztelettel meghívni, Nyír
egyházán, 1905. május 14. Petrovits Gyula 
apát, esperes, tanitóköri elnök. Tárgysorozat: 
1. 9'/a órakor sz. mise Veni Sancteval, melyen 
a tagok testületileg vesznek részt. 2. Gyakor
lati tanítás a történelemből. Előadó: Bakoss 
István nyíregyházi tanító. 3. A gyűlés meg
nyitása, elnöki előterjesztések. 4. Múlt gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása. 5. Számvizsgáló 
bizottság előterjesztése a pénz- és könyvtár 
állapotáról. 6. Felolvasás „Az elemi népiskola 
szellemi és erkölcsi nevelése* cimü tételről. 
Tartja: Hornyák János ibrányi tanító. 7. Az 
egyesület múlt évi képviseleti közgyűléséről 
beszámolójelentés. 8. Az esetleg beérkezendő 
pályamunkák megbiráiása iránt intézkedés. 9. 
Alelnök, jegyző, pénztárnok és könyvtárnok 
választás. 10. Köri és segély-egyleti dijak 
befizetése. 11. Jövő gyűlés tárgya, ideje és 
helye. 12. Esetleges indítványok. 13. Jegyző
könyv hitelesítők.

Hangverseny. Folyó hó 21-dikén vasár
nap délután 3 órakor a „Korona* dísztermé
ben, Epstein Karolina tanítványaival sikerült
nek ígérkező hangversenyt tart, a melyre 
a szakértők és érdekeltek tisztelettel megái- 
vatnak. Műsor: Stark. Zongora iskolájából elő
adja Ferlicska Mariska, Erney. Zongora iskola : 
Eisler Piroska. Erney. Zongora iskola: Fieg- 
rnann Ilonka. Kuhlau. Sonatina: Csengery 
Írónké. Clementi. Sonatina: Deutsch Zoltán. 
Erkel. Ilunyady Lászlóból: Vojtovics Margit. 
Mozart. Sonata: Szabó Ilona. Mendelssohn. Baj 
Boccerini. Menüett: Menyhért Margit. Lányi 
E. Mese, Lefort. Bourróe: Lórencz Margit.

Legnagyobb választék (1 G0LDSTEIN J. SÁNDOR
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Schuman. Albumból: Wirtschafter Ida. Schuman. 
Albumból: Zoltán Gyula. Dussok. Sonata: Kun 
Margit. Nagy A. Fokotohogyi-Emlók: Surá- 
nyi Marcsa. Schubert. Impromtu ós Valse noblo: 
Wirtschafter Gizella. Bátor. A jó paióczok : 
Vadász Marcsa. Novák. Magyar Rapszódia: j 
Zoltán Bertalan. Gounod. Faust opera: Mar- | 
s a l k ó  Margit.

Majális. Az elemi iskolákba járó gyer
mekek múlt keddi majálisának igazán szép ! 
idő kedvezett. Öröm volt látni a ragyogó 
arcú kicsinyek, a gyermekeik boldogságán j 

örvendő szülők és tan ügy barátok ezreinek j 
a kies Sóstóra való kivonulását. A Sóstó 
megélénkült. A gyermekek zajongása töl- I 
lőtte be a fürdő egész környékét. De nem- ! 
csak a kedvesen mulató kicsinyek vigad
tak e napon, hanem a szülők, és az össze- 
sereglett közönség is ünnepül tekintette e 
napot, Volt közebéd is melyen számosán 
vettek részt, a városi tisztikar, a tanítók 
és szülőkön kívül. Késő délután hosszt! 
kocsisor, meg a vonatok szállították haza 
az ünneplő, vigadó kicsinyek és nagyok 
ezreit. A  Sóstón kinnmaradt felnőttek 
egész reggelig tartó kedélyes mulatságot 
rendeztek. A vendéglős kiszolgálásáról elis
meréssel szólhatunk, ha volt is némi ne- 
hézmény, azt annak tudjuk be, hogy rend
kívül sokan voltak kinn, akiknek kiszol
gálása nagy terhet rótt a személyzetre.

Jutalomdijak jegyzők részére. A Kisbirto
kosok Országos Földhitelintézete olyan köz
ségi ós körjegyzők jutalmazására, a kik köz
ségeik gazdasági fölvirágoztatása körül buzgó 
és eredményes működést fejtettek ki, egy 
500 koronás, két 300 koronás és két 200 
koronás pályadijat tűzött ki, a melyet a föld- 
mivelésügyi m. kir. miniszter fog kiosztani.
A jutalomdijakra azok a községi és körjegy
zők pályázhatnak, a kik hiteles adatokkal 
igazolják, hogy községük gazdasági felvirá
goztatásánál, az egyes gazdasági ágak föllen- 
ditésóvel gyarapították községük anyagi jó
létét. A pályázat május 31-ón jár le. A kér
vényeket Uszkay Bálint egyesületi főjegyző
höz Mezőtúrra, az illető vármegyei alispán 
utján kell elküldeni.

A levelek gyűjtése. Folyó hó 15-ón a hely
beli postahivatalnál is bevezették a levelek
nek kocsin való gyűjtését. Ezzel lehetővé 
van téve, hogy a külső városrészekben is 
naponta többször szedjék ki a levolekot. A 
mellékutcákban elhelyezett szekrényekből oz- 
idoig csak naponta 1-szor szedték azokat ki, 
mivel a gyalogosan való gyűjtés nem engedte 
többször. A szokrényok számát is ömölte a 
postahivatal, ós mindegyik automatta szerke
zettől van ellátva, amely a biztonságot nagy
ban emeli, A kocsin való gyűjtés bevezetése 
alkalmából olrondoite a postaföuök azt is, 
hogy a belvárosban olholyozott szekrények
ből az eddiginél többször szodjék ki a külde
ményeket. Amidőn ezen célszerű újításról be
számolunk, elismeréssel szólunk Surányi Imro 
pt. felügyelő, az I-ső szánni postahivatal főnö
kének közhasznú tevékenységéről is.

Kis emberek csapdája. A következő pa
naszos lovolot a „Festi líirlap“-ból vesszük át.
A nyíregyháziakat is közolröl érdokli a Buda
pesti Székesfővárosi Takarékszüvetkozot ügy
vezetése, mivol nálunk is sok részvényt jegyez
tek: Tisztelt Szerkesztő ur! Engedje meg, 
hogy bocses lapjában egy velőm megtörtént 
esetet nyilvánosságra hozzak, és ogyuttal 
mindenkit óva intsek attól, hogy a Budapesti 
Székesfővárosi Takarékszövetkezet (Dalszín
ház-utca 8. sz.) üzletszerzői fényes Ígéretei
nek felülve, beiratkozzék. Engem egy alkal
mazottjuk rábírt, hogy beiratkozzam a takarék- 
sZövotkozotbo. Az ó Ígérete ós a belépési
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nyilatkozat szerint, amit aláirtani, két koronát 
fizethetek hotonkint, egy év múlva felmond
hatok és logalább 4—5"/o-os kamattal együtt 
kikapom a ménzom. Mástól évig befizettem 
ós még 1904. junius hóban felmondtam, de 
azért januárig fizetnem kellett, bo is fizettem 
200 koronát. Azóta mindig halasztották, hogy 
majd megkapom a pénzem. Végre o hó 6-án 
felment a férjem és az ón befizetett 200 ko
ronám helyett csak 180 koronát adtak. Erre 
felmentem én szomólyosen ós kijelentettem, 
hogy két ós félév óta használták a pénzemet, 
ezért kamat is járna, de arról lemondok, csak 
a saját nehezen megtakarított pónzomet kó
rom. Erre az ott levő intelligens hivatalnok 
urak rám kiabáltak, hogy ott az ajtó, monjek 
ki, különben kiröpülök. Csak a szegényebb 
sorsú ember akar — hitelt adva annak az 
ígéretnek, hogy tisztességesen bánnak ol vele
— koronánként valamit megtakarítani. De o 
díszes szövetkezetnél még a saját pénzét 
som, hanem kamatok helyett gorombaságo
kat kaphat. Tisztelettől: E. I.-ni.

Ünnepi vonat. Biztos forrásból értesülünk, 
hogy rövid időn belől, vasár- ós ünnepnapo
kon délután 2 ós 3 óra között, a meglévő 
személyvonatokon kívül a Sóstóra való ké
nyelmesebb utazhatás céljából, rendes vonat- 
közlekedés vezettetik bo. A vonat csak a 
Sóstóig közlekodik ós oda érkezése után 
mindjárt visszatér. A rendszeresítés körül a 
polgármester ós a helybeli állomásfönök 
szorzott órdemekot. Szükségesnek tartjuk 
azonban, hogy ez a vonat mindazon közna
pokon is indittassók, amikor elég utasra van 
kilátás, (pl. majálisok, sóstói mulatságok stb.)

A jéggyár épülete teljesen kész van, 
most a belső berendezésen dolgoznak. A gé
pek tegnapelőtt jöttek meg ós gondos készí
tésre vallanak. Jövő hó közope táján a gyár 
üzembe fog helyeztetni.

Figyelmeztetés. A kecskeméti kirándu
lásban részt venni szándékozókat figyelmez
tetjük, hogy még ma elfogad jelentkezése
ket Szikszay Sándor g. o. titkár.

Magán jellegű telefonok az állami hálózatban,
cimü ós lapunkban Siposs Árpádtól megjelent 
cikkre vonatkozólag a nagyváradi posta ós 
távirda igazgatóság utján arról órtesitotte 
24242/1905. szám alatt a kereskedelemügyi 
miniszter az irót, hogy az uj telefonszabály
zat életbeléptetésétől, ami rövidesen meglesz, 
lehetővé teszi, „hogy a helyi hálózatok terü
letén belől ugyanazon tulajdonos, vagy több 
tulajdonos helyiségei közt a központ kizárá
sával, magán célokra szolgáló tolofonberon- 
dozésok is létesülhessenek.* Addig is mog- 
ongedto azonban, hogy' az előfizetők a hiva
talos óra végén magukat a tetszés szerinti 
előfizetővel összeköttessék és a kapcsolatot 
a kövőtkozö szolgálati időig megtarthassák. 
Szükséges azonban, hogy' az előfizetők a 
kapcsolást naponta a szolgálati idő végén,
— tehát nálunk ostoli 9 órakor — kérjék a 
telefon központtól.

A gőzfürdő május hó 22, 23, ós 24-ón 
kazántisztitás miatt zárva lösz.

Színházi hírek. Hétfőn kerül negyedszer 
színre Bakonyi Károly' és Kacsoh Fongrácz 3 
folvonásos daljátóka a „János vitéz.*

Kedden lesz a premierje Barrio J. M. 
4 folvonásos vigjátókának a „Vén loányok*- 
nak. A vígjáték először a Nemzeti színházban 
került színre óriási sikorrel. A vígjáték főbb 
szerepeit Mészáros Giza, Hadrik Anna, Ebor- 
gényinó, Rományi Mária, Kondy Boriska, 
Falágyi Lajos, Csortos Gyula, Iványi Antal 
ós Halász Alfréd játszák.

Szordán Iluszka Jenő 3 folvonásos ope
rettje az „Aranyvirág* kerül szinro. A cim- 
szoropet Felhő Rózsi fogja játszani.

Csütörtökön lösz a promierjo Iván Caryll 
3 folvonásos operettjének a „Danczigi nor- 
cognö*-nok. Az operett főbb szerepeit Folhő 
Rózsi, Krómomé Lili, Rományi Mária, Kondy

Boriska, Mezei Andor, Kalmár József, Krómer 
.Ioné, Iványi Antal ós Virágháty Lajos játszák.

Fontokén lesz a premierje Kadelburg 
Gusztáv 3 folvonásos vigjátókának az „Arany
patkó “-nak. A vígjáték először a Vígszínház
ban korült szinro nagy' sikorrel s állandóan 
műsoron van. A híres „Náni Náni“ kezdetű 
dalt Krómer fogja énekelni kar kísérettel. A 
vígjáték négy vezető szerepét Mészáros Giza, 
Krómer Jonő, Mezei Péter ós Palágyi Lajos 
fogja játszani, kivülök részt vesz a darabban 
az egész vígjátéki személyzet.

Szombaton kerül először színre Schillor 
5 folvonásos szomorujátéka a „Wallenstein 
halála*. A vezető szerepeket Hadrik Anna, 
F. Monszáros Margit, Mészáros Giza, Kleno- 
vits György, Mezei Péter, Palágyi Lajos, Ke
nyéri Mór, Krómor Jenő, Csortos Gyula ós 
Szilágyi Aladár játszák.

Vasárnap este kerül bemutatóra Rákosi 
Viktor és Malonyray Dezső 4 felvonásos szin- 
játéka az „Elnémult harangok*. A színjáték 
főbb szerepeit P. Menszáros Margit, Eborgó- 
nyinó, Csokánó, Mészáros Giza, Palágyi Lajos, 
Kenyéri Mór, Mezei Pótor, Iványi Antal, Krómer 
Jenő ós Virágháty Lajos játszák.

Hamis koronások kerültek forgalomba 
városunkban. Ajánlatos a kapott ezüstpénz
nek figyelemmel való kisérése, mivol az ilyen 
pénz birtokosa a károsodáson telül a rendőr
ség előtt is tartozik igazolni a pénz hol kapá
sát. A rendőrség különben dicséretet érdemlő 
buzgalmat fejt ki a hamisítvány forgalomba 
hozójának kidoritése erdőkében.

Katonai szállításoknál a termelők bizo
nyítványokat tartoznak arról bemutatni, hogy 
a felajánlott terményt saját termelésükből 
szállítani képesek. Iiy'on bizonyítvány csato
lása nélküli ajánlatok visszautasittatnak. Váro
sokban a rendőrfőkapitányhoz kell a kiada
tás ügyében fordulni.

Kéménytüz. Folyó hó 15-én veszedel
messé vállható kémónytiiz keletkezett az ág. 
ev. népiskolában. A kétszázezer koronába 
került épületet komoly veszedolom fenye
gette, de a tűzoltóságnak sikerült a tüzet ol- 
oltani.

Leütött ember. Huszár András helybeli 
lakost magával hívta Gyekis Fái a lakására. 
Ott azonban Gyekis Fálnó : Tiikó Zsuzsánna 
egy kapával úgy ütötte fejbe, hogy eszmé
letlenül rogyott össze. Ez után a harcias 
asszony' mostoha apjának : Kis Józsefnek a 
segódkozósóvel kivitte a súlyosan sérültet a 
utcára ós ott hagyta. A rendőrség beszállí
totta a sebesültet az Erzsébet kórházba, aki
nek sérülése veszélyes.

A Sóstó fürdő megnyílt. Ennyi volt ol
vasható a helyi lapokban. Ismét ott vagyunk 
a fürdő ismertetése tekintetében, ahol a múlt 
évben, Pedig több figyelmet is megérde
melne a Sóstó. A vizét gyógycólokra is ki
tűnő oredmónynyel lehet használni s ezen 
fölül üdülő helynek is pompásan bevállik a 
fürdő környéke. Egy pár évvel ezolőtt a 
város — vagy' a volt bérlő, nem tudom — 
ismertető füzetet adott ki a Sóstóról ós azo
kat szótküldözgettók, az érdeklődőknek. A 
múlt évben ogyik előfizetőnk fordult hozzánk 
ilyen ismertető füzetért, de kiküldöttünk 
már nem kapott, mivol időközileg elfogyott, 
újabbat pedig nora nyomtattattak. Harmadéve 
még egy' pár fővárosi lapban is olvastunk a 
megnyitásról órtositóst, most azt sem. A 
szomszédos megyékben is ismerik nóvleg a 
Sóstót, tudják, hogy gyógyhatású a vize, de 
hogy mitől, azt nem. Sohol sem érvényesül 
a roklamirozás hatása olyan közvetlenül mint 
a fürdőknél. Fölhívjuk ügybuzgó polgármos 
terünk figyolmót e tárgyra ós felkérjük az 
ismertető füzetek újbóli kinyomtattatására, 
valamint a megnyitásnak egy pár fővárosi 
lapban való megjelentetésére. A dombrádi 
vasút kilátásba helyezett megépítése, kétség
telenül jótékony hatással lesz a fürdő felien -

Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám.
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ditósére, de azért nem szabad egyedül arra 
számítani, mórt az is csak akkor hathat foj- 
lesztölog, ha más egyéb körülmények is tá
mogatják azt.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. — A
debreceni kereskedelmi és iparkamara hiva
talos közleményei.

Helyi ipar a vasúti szállításoknál. 4145/905. 
A kereskedelmi minister ur kibővítette azon 
régebbi (1902. évi) rendelkezését, hogy a 
M. Á. V. szükségletét képező, 600 korona 
értéket felül nem haladó leltári és berende
zési tárgyak nem — mint régebben — köz
pontilag biztositattak, hanem azok boszorzéso 
az egyes üzletvozetőségekro bízatott azzal, 
hogy a beszerzéseket árjegyzékek bekóróso 
mellett a vonal-területükön levő kisiparosok
nál szerezzék be esetről-esetre. Ezen rendel
kezés most lényegesen kibővült, amennyibon 
1905. április 1 -töl kezdve az összes fénye
zett, mázolt és mázolatlan bútorokat hágcsókat, 
létrákat, hordókat, bakokat, rakodó-korcso
lyákat, kerekes-rakodókat, targoncákat és 
bál-targoncákat, az összes durvább /házi-faipar 
körébe vágó cikkokot, továbbá az összes ká
dár-, bádog , közönségesebb kofokötő készít
ményeket, sőt a vidéki vasgyárakban előál
lítható öntött vaskályhákat is, tekintet nélkül 
arra, hogy a szükséglet évente 600 korona, 
vagy azon felül van-e, az egyes iizletvezotö- 
ségek esetről-esetre saját vonal-területükön 
létező kisiparosoktól fogják beszerezni.

A tehermentesítési kötvények 1905. évi 
május 1-ón megejtett 33-ik sorsolási jogy- 
zóke a kereskedelmi kamarának megkülde
tett. A kamara székháza kapu bejáratánál el
helyezett hirdetési táblákra kifüggesztette. 
(4203/1905. sz.)

Pályázat. 4200/905. A M. A. V. igazga
tósága az 1906. évre, esetleg 1908. év vé
géig sziikséglendö könemü anyagok, festékek, 
vegyiszorek és különféle anyagok szállításá
nak biztosítása céljából nyilvános pályázatot 
irt ki. Határidő május 25.

Megmarta a veszett eb. A ragályos beteg
ségek között talán egyik som oly irtózatos, 
mint a veszettség, melynek az ember, ha 
védőojtással elejét nem veszi, biztosan áldo
zatul esik. Ezt mindenki tudja és mégis cso
dálatos, mennyire könnyolmüon bánnak a 
kutyatartással. A legtöbb kutyatulajdonos leg
kedvencebb kutyáját is kóborolni engedi, nem 
törődve azzal, hogy azt megmarhatja egy 
kóbor veszett eb, és áldozatul eshet egész 
családjával. Néhány nap olőtt Magéra István 
felsöpázsiti lakos kutyája veszett mog, tulaj
donosa nem is sejti, hol találkozhatott veszett 
kutyával, a tény az, hogy Vitái Zsuzsanna 
5 éves kis leányát jobb fölső karján mégha- 
rapta, még 3 szomszédos kutyát is összemart, 
mig végre agyonverték. A városi kir. állat
orvos a veszettséget megállapította, miro a 
hatóság a mogmart kis leányt azonnal a buda
pesti Pasteur intézetbe küldte vódöojtás cél
jából, a megmart kutyákat kiirtatta, és az 
összes kutyára zárlatot rendelt el. Az ebtulaj
donosok kötolosok kutyáikat 40 napig meg
kötve tartani, vagy biztos szájkosárral ellátni 
és pórászon vezotni. A gyopmoster naponta 
bejárja a várost, a szabadon talált kutyákat 
befogja és kiirtja. Jó lesz tohát az értékes 
kutyákra ügyelni, hogy ezen sorsra no jus
sanak ; aki ezután is kóborolni engedi kutyá
ját az megérdemli, hogy ebjót olfogják, és 
még mog is bűntettessel?, amiért a zárlat tar
tama alatt azt megkötve nem tartotta. —-t.

Megüresedett postamesteri állás. A nagy
váradi postaigazgatóság a szabolcsvármogyei 
apagyi postamesteri állásra folyó hó 17-étöl 
számított 3 heti határidővel pályázatot hirdet.

Csőd. Grósz Mór kisvárdai férfi ruha ke
reskedő és szabómester ellen csőd nyittatott. 
Bejelentési nap junius 14.

Beküldetett. Alábbi levelet vottük : Tokin 
tetes Szerkesztőség ! Ismerve készségét, mely* 
lyel minden helyénvaló intézkedést támogat, 
kérem szíveskedjék jelen felszólalásomnak 
b. lapjában helyt adni. És ez : az az érthetetlen 
magaviselet, melyet a főgymnásium ifjúsága 
részéről úgy az utcán, de most különösen a 
színházban tapasztalunk. Mi azt hisszük, hogy 
a tanuló ifjúság azért megy a színházba, 
hogy ott tanuljon, lelkét, ízlését művelje, szó
val hogy ott hasznos dolgokat sajátítson el, 
nem pedig hogy rendetlenkedjék, zavarja 
— ízléstelen és diák szájába való közbeszólá
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sokkal — a játékot, és botránkoztassa a 
hallgatóságot. Ugye ez nem holyos! ? Már 
podig ezt sajnosán tapasztalhatjuk minden 
este. Kérjük tehát az illotókosokot, valame
lyes helyénvaló intézkedés által szüntossók 
mog ezt a gymnásiumunk jó hírnevét rontó 
— állapotot. Dr. N.

Felfogott gazdátlan jószág. Nyíregyházán 
1 drb. s. pej kanca jegytelon ló van felfogva. 
Tulajdonos a mezőrendőrségtől vohoti át.

Döntvény a vadászatról. A közigazgatási 
bíróság a minap azzal a kérdéssel foglalkozott, 
hogy mi a jogkövetkezményo annak, ha va
laki vadászni megy, a nélkül, hogy a vadász
jegye nála volna, do a vadászást fölszólitásra 
azonnal abban hagyja. A közigazgatási bíró
ság a kérdésben úgy döntött, hogy ha a fél 
a vadász-jegyét utólag bemutatta, csupán bir
ság alkalmazásának van holye, azonban nem 
szolgálhat okul a mulasztás arra, hogy az il
lető vadász-jegye visszavonassék és tőle 3 
kövotkezö óvro a vadászati jegy kiadása 
megtagadtassók, mert öltben az esetben az 
1883. évi XXIII. törvénycikk 42. szakaszának 
a) pontjában körülirt jövedéki kihágás esete 
fönn nem forog.

A fürdözök könnyebbsége végett kiegé
szítettük a menetrendet a csatlakozó vonalak 
felsorolásával, és felhívjuk az olvasók figyel
mét a mai számban közölt menetrendre.

Halálozások. Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy Foketo István, helybeli gör. katli. es- 
peres az éjjel meghalt.

Ujfehórtóról írja tudósítónk, hogy dr. 
Tatay László ottani községi orvos, f. hó 19-én 
elhunyt.

Megüresedett orvosi állás. Tiszapolgáron 
megüresedett ll-od orvosi állásra a tiszalöki 
szolgabiróság pályázatot hirdet. A pályázati 
kérvények junius 5-ónokdéli 12 órájáig adan
dók be a szolgabiróságnál. A javadalom 1000 
korona és több féle mellék illetmény. A vá
lasztás jövő hó 7-ón lesz megtartva.

Uj napilap. Folyó hó 16-án kedden in
dult meg „A POLGÁR* politikai napilap. Fő
szerkesztő: Dr. Vázsonyi Vilmos, országgyü- 
lési képviselő, aki publicisztikai munkásságát 
kizárólag o lapnak fogja szentolni. Az egyenlő 
jogon, az általános kultúrán és a gazdasági 
igazságon felépült magyar népállam, a pol
gári Magyarország az ideál, melyet „A Polgár 
szolgálni akar. Gyarapítani a lehanyatlott 
polgári önérzotot, terjeszteni a népjog tiszte
letét, kitépni a roakció minden fajtájának 
gyükorót, támogatni a politikai és gazdasági 
felszabadulásra törekvő rétegeket, küzdeni az 
osztályállam maradványai ellen, ez a „A 
Polgár* politikai hitvallása. Fogyvero az al
kut nőm ismorő radikális igazság, melyet a 
közélot és társadalom minden terén érvó- 
nyesiteni kiván. Do a radikalizmust soha sem 
fogja korosni a hang durvaságában, mindig 
csupán a meggyőződés erejében. E cél eléré
sében, a lap főszerkesztőjét, dr. Vázsonyi 
Vilmost, a publicisztika és szépirodalom log- 
jolosobb munkásai támogatják. „A Polgár* 
rondos munkatársai: ifjabb Ábrányi Kornél 
(vezércikk és tárca), dr. Acél Endre, Ador
ján Andor, Barabás Ferenc (vasúti ügyok), 
dr. Báttaszóki Lajos, dr. Bonedok János (ve
zércikk és tárca), dr. Bosnyő Béla, dr. Bródy 
Ernő, Bródy Sándor (vezércikk és tárca), 
Cholnoky Viktor, Csergő Hugó (felelős szer
kesztő), Groinor Jenő, dr. Kroutzer Lipót. 
Krúdy Gyula (tárca), Lux Torka (tárca), dr. 
Molnár Jenő, Nagy Endre, dr. Oláh Gyula, 
dr. Rác Dozsö, Serény Aladár, Szász Zoltán 
(tárca), Szokula Jenő, dr. Szirmai Albert, 
Turcsányi Pál (vasúti ügyek), dr. Vázsonyi 
Vilmos (töszerkosztő). „A Polgáriban szabad 
szellemű, toljeson független, domokratikus 
irányú, irodalmi színvonalon álló napilapot 
kap az olvasó. „A Polgár* toljos tájékozta
tást ad a politika, az irodalomi a művészet, 
a gazdasági élet és a társadalom minden 
mozzanatáról és legolcsóbb ilyen torjodelmii 
napilap, mórt „A Polgár* egyes száma a fő
városban és vidókon 2 krajcár (négy fillér). 
Előfizetési árai pedig a következők : egész 
óvro 16 korona, félévre 8 korona, negyed
évre 4 korona, egy hónapra 1 korona 4Ó fil
lér. „A Polgár* mogjolonik mindennap reg
gel, ünnep és vasárnap után is. Szerkosztö- 
sóg és kiadóhivatal: VI. kor. Eötvös-utca 
37. szám.

1905. május 20.

„Tolnai Világ Lapja* cimii képes hetilap 
legutóbbi számában rendkívül érdekes cikk
sorozat kozdödik. A legkiválóbb magyar szí
nésznők fénykópoit mutatja be legjobb szo- 
ropoikbon, s maguk a színésznők írják me" 
életrajzukat. „Tolnai Világ Lapja* május 6-án 
megjelent száma igazán dús tartalommal jo- 
lont mog, s bátran mondhatjuk, hogy ozon 
magyar képes lap felveszi a versenyt a hí
res és százezrekben megjelenő német lapok
kal szépség és ár tekintetében. Legutóbbi szám
ban Kiiry Klárát mutatja be hat különféle 
szerepeiben. A művésznő a képekhez maga 
irta meg a cikkot „Emlékeim* cim alatt.

Termény árak:
Búza......................................8-30— 8-40
R ozs........................ . . 6.60— 6'70
Á rpa......................................7-20— 730
Zab ...................................... 7-00— 7-10
Tongeri.................................  8 00— 8-20

Színház.
Krémor Jenő a „Dobroczeni Színpad* 

czirnü újságával állandóan fonttartotta a szel
lemi összeköttetést a Makó társulata és a 
nyíregyházi közönség közt. Tudtuk, hogy mi 
történik Debreczenben a színházban, csak 
éppen az előadásra nem mehettünk. Megtudtuk 
jó előre, hogy milyen társulatot kapunk a 
virágvasárnapi csere után s közülök többek
nek távozása felett sajnálkozhattunk olőre.

Elment Rózsa Lili, Sugár Aranka, elment 
Joszenszkiné, Szabó Irma, Sobostén, Csíki, 
Faragó, mind a jó erők közül. Debreczen 
méltóan búcsúztatta ökot, nekünk még csak 
Isten hozzádot som mondhattak. Ki tudja, 
mikor találkozunk többet velük? Elvonulnak 
előttünk a távozók alakjai s várjuk ki lesz a 
győztos, abban a vosenybon, miben ők már 
nem vohotnek részt, csak utódjaik. „Most, 
bog}* távol vannak tőlünk, most szeretjük 
igazán.* Rózsát a férjo vitte el, Sugárt, Je- 
szonszkinét, Szabó Irmát, Csíkit, Faragót a 
a pálya, a hivatás, Sebostyént örökké forrongó 
ifjú vére.*

Most már jó olőre kimondhatjuk, hogy 
az énekes része a társulatnak gyengébb, a drá
mai sokkal orősobb. János vitéz, Tavasz, 
óriási pótlásokra szorultak volna, mig az Alt 
Ileidolborg és a Boszorkány előnyösön mu
tatták be a drámai szereplőket.

A Ileidelbergi diák életben először lát
tuk az uj naivát Mészáros Gizát és láttuk 
benne a fiatal, tehetséges igazi színész képes
ségekkel felruházott játékost, aki — hozzá
véve a „ Boszorkány“ -ból a pórnö szerepét, 
egyszerre befont s meghódított bennünket; 
sok reményt fűz hozzá a hangulat, ón bizto
san állítom: nem fogunk csalódni. Hadfik 
Anna szintén nyeresége a színpadunknak, 
Orgánuma mintha gyenge volna egy tragi- 
kálioz, de a többi kellék meg van benne. 
Tisztában van azzal, hogy mit játszik s tu
dása a drámai képességeivel sikert biztosit. 
A férfiakban különös változás nincs, Kleno- 
vits vissza jött, Fenyóri som ismeretlen, egyi
kük som változott.

Az énekesek közül — elfogultnak tar
tanának, — ha nem Felhő Rózsit említeném 
először. Merészebb mint az elődje, hangja 
több, do keményebb és . . . kövérebb. Rózsa 
Lili sokkal tomperamontumosabb, sikkesebb, 
simulékonyabb volt, kevés hangjával, de 
kedvességével kedvonczo volt a közönség
nek — űrt hagyott maga után. — hiába 
Felhő Rózsi egészen más. Varieté, vagy 
efféle pódiumokon óriási hatást érne el, de 
a mi jógcsap-komoly színpadunk mindig egy 
színvonalra bámul.

Sugár Aranka utódja, Tibor Lóri colora- 
tur énekesnő először lépett fel a Tavaszban 
az ügyvédnő szerepében, nem podig mint 
hirdetve volt a „János vitéz* király leány 
szerepében, amibon Rományi Máriát láttuk, 
a Tibor Lóri játékáról egyelőre még nem 
mondunk véleményt, do a Denevér, Eisen
steinné szerepében már bemutatta hangját. 
Óriási hangmennyiség felott rendelkezik. A 
fiuritai, staccatói nem ológ tiszták, nem tö
möríti őket, kissé rá kell parancsolni a köny- 
nyon olcsuszó hangokra a logatot, a mélyebb 
hangokban sokkal szerencsésebb,

Rományi Máriáról tudjuk, hogy nem 
kenyérkeresetből, csupán hivatásból lett szí-
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nésznő erős, szindus hangjához a mi szín
padunk kicsi. Eddig csak János vitézben hal
lottuk énekelni, pedig a „Király leány dala" 
minden csak nem zenekompoziczió, sem ma
gvar nóta, sem operett betét, hanem egy 
zűrzavaros hang tömeg, hol induló, hol val- 
czer, itt-ott csupa melancholia. Rományi Má
ria hangja többet érdemel.

A férfiak közül Mezei Andort, már rög
tön megdicsérhetjük. A hangja is javult, já
téka is. Ragó szereppel ö mentette meg a 
János vitézt. — Karacs utóda Kalmár, a Ta
vaszban mutatkozott Kendi Boriskával, mint 
egy csicsergő szerelmes pár, hát bizony 
egészben elmaradhattak volna.

Még egyet. — A nyíregyházi közönség 
szokott tapsolni, nem sokat, nem hévül min
den legkisebbért, de az azt megérdemlőket 
megjutalmazza rögtön, nyílt színen. Hát ez 
nagyon szép. Tudjuk, hogy a színész na- 
gyobb kedvvel játszik az öt figyelő közön
ségnek s a megérdemlőit taps csak ambicio
nálja, mégis azt hiszem, ha Pesten a Nemzoti 
színházban a közönség tomboló tapsára sem 
szabad reagálni a színésznek, akkor mi is 
megtehetjük azt, hogy fékezzük magunkat a 
függöny letört!illéséig és nem fogunk véteni 
a darab realitása és kerekdedsége ellen az
zal, hogy nem akasztottuk meg az előadást, 
különösen ha tudjuk, hogy komolyabb drá
mai műfajoknál újrázásról csak új belépti 
jegyek mellett lehet szó. Operettekről nem 
beszélek.

Tünde.

A sziliház jövőheti műsora:
Hétfőn: János vitéz. Daljáték.
Kedden, először: Vén leányok. Víg

játék.
Szerdán : Arany virág. Operett.
Csütörtökön, először: Danczigi herczegné. 

(iperett.
Pénteken, először: Aranypatkó, Víg

játék.
Szombaton, először: Wallenstein halála. 

Dráma.
Vasárnap délután : Lili. Népszínmű.
Vasátnap este, először: Elnémult ha

rangok. Színjáték.

Közönség köréből.*)
A plébánia hivatal által lapunk múlt 

számában „Egy haldokló utolsó kívánsága* 
címen megirott újdonságra vonatkozólag hoz
zam intézett levelet, amidőn készséggel le
adom, jelzem, hogy bár felekezeti ügyekkel

E rovat alatt köztöltékért nem vállal felelősseget 
Szerkesztőség, a

a lapban elvből nem foglalkozom, az eset 
felemlitósét közérdekből kifolyólag tartom 
szükségesnek. A szerkesztő.

A „Szabolcs* legközelebbi számában a 
helybeli rk. plébánia hivatal címére intézett 
abbeli felhívására, hogy miért nem volt fel
oldható, s a kath. egyház szertartása szerint 
eltemethető Altman Pálnó, csak annyit mond
hatunk, hogy a gyónás és annak következ
ménye hirlapilag nem tárgyalható.

Ilolyreigazitásul azonban annyit kijelen
tünk, hogy Altman Pál nem más felekezet
imig hanem szintén rém. kath. vallásu, ki 
egyházilag egybekelni vonakodott.

A plébánia hivatal.

Szerkesztő! üzenetek.
Clioseur. Helyben. „Várom* c. verse 

után ítélve, Önnek még sokáig kell várnia, 
mig közölhetőt ir. Itt-ott felcsillan benne egy 
pár szép hang, de az egész nem egyéb kez
detleges próbálgatásnál; forma-érzéke bár el
fogadható, de ez nem pótolja a gondolat 
hiányosságát.

B. J. T.-Lök. Azt írja, hogy beküldött 
verseit álmatlan éjszakákon „költötte*. Sze
rencsétlen ! Ha ezek mellett a versek mel
lett nem aludt el, igazán nem tudjuk, minek 
segítségével lehetne magát elaltatni.

B. I. Helyben. „Hozzád* cimü verse j 
legközelebb jön.

B. P. Pnsztazsindelyes. Közleményét 
besoroztuk rövidesen jön.

G. J. urnák Budapest. Beküldött cik
két nem tudtuk végig kiszedetni mivel késő 
érkezett. Kérjük, hogy ezután úgy szivesked- ' 
jék a folytatást postára tenni, hogy legké- j 
sőbb csütörtökön megérkezzék az.

Nyilttér.*)

Dr. FU RM A N  LAJOS
uoyVedi irodáját

Iskola-utcza 27. sz. 
= ala helyezte át. =

Önkéntes árverés.
Kossuth-Lajos-utca 35. sz. a levő Vajda 

József és neje tulajdonát képező, még 6 évig 
adómentes lakház, egy kisebb udvari épülettel, 
mellékhelyiséggel, a Körte-utcára nyíló kerttel 
együtt, ff. é. m á ju s  25. n a p já n , d. u. 
3 ó r a k o r  a helyszínén el fog adatni. — A 
vételár legkisebb összege 10000 koronában 
állapittatik meg. Bánatpénzül 1000 korona lesz 
leteendő. Árverési feltételek alantirt ügyvéd
nél megtekinthetők.

Dr. Zinner Samu.

Egy 2— 3 középiskolát végzett fiú

tanulóul felvétetik
fizetéssel

Pirinpr J. könyvnyomflájába
Nyíregyházán, Városház-palota.

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtőt stb.
■ vásárol minden mennyiségben —

A.  S C H A N I L ,
~------ : zsiráru ügynöksége, —- -

*) E  rovat 
a Szerkesztőség.

alatt közlőitekért nem vállal felelősséget Bécs,  XVII. H a u p s t r a s s e  67.

H I R D E T É S E K .

Tavaszi
■ • " ■ idényre%•

érkezettújdonság ok:
Női p a le tó  clot béléssel 14 

koronától feljebb.
Női p a le tó  seh ■em béléssel 18 

koronától feljebb.
Női h a v e lo k  szürke, sötétkék 

szinbon 20 koronától feljebb. 
Női C a c l i o s t r o  fekete posz

tóból 24 koronától feljobb. 
Női u ls t e r  Himalája kelmé
ből, selyem béléssel 30 koroná

tól feljebb. .
Női r ö v id  d iv a t  k a b á t  an
gol szövetből 12 kor.-tól feljebb. 
F e k e te  p o s z tó  g a l l é r  di
vatos facon 10 kor.-tól feljebb. 
Női a n g o l  g a l l é r  remek 

kelméből 12 kor.-tól feljebb.

Divatos és jutányos

C O N F E C T I Ó .
Női és leány felöltök, kalapok beszerzé- 

.....  sére ajánljuk = = = = =

R Ó Z S A  L A J O S
----------  U T Ó D A  = = = = =

e l is m e r t  le g n a g y o b b  n ő i d i v a t á r u h á z á t

N y í r e g y h á z a ,  Pazonyi-utea. 
Plissé és Gouwré intézet. Külön kalap Szalon, 
i i r  G yá szk a la p o k b ó l állandó ra k tá r , '• i

Tavaszi
idényre

érkezett

u j d o n s á g o k :
L e á n y  p a le tó  angol kelmé

ből 7 koronától feljebb.
L e á n y  p a le tó  jó posztóból 

bélelt 10 koronától feljebb.
D iv a to s  le á n y  k á m s á s  

g a l lé r  4 koronától feljebb.
Női d iv a to s  d ís z íte tt  k a 

la p  5 koronától feljebb.
L e á n y  d iv a to s  d ís z íte tt  

k a la p  3 koronától feljebb.
Női n a p e r n y ő k  4 koroná

tól feljebb.
Mig a készlet tart, selyem batiszt 

és szövet blousok mesés olcsó 
- árban lesznek eladva.
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Szabolcsvármegye vasúti hálózatának
—  M E N E T R E N D J E .  —

Érvényes: 1905. május 1-től. — (Az összeállítást a magyar királyi államvasutak igazgatósága Ad. 120959. szám alatt felülvizsgálta.

1. Nyíregyházáról Debreczen félé induló 
vonatok : Nyíregyházáról indul 6*50,10*24,2*36, 
07*13,*08*54 ; Császárszállásról (6*58),!,(2*44), 
(7-21),(*09-05) tjfehértó 7*12,10*44,2*58,07*83, 
*09*21 ; Debrecenbe érk. 8*04,11*31,3*50,08*19, 
*010*26; Szatmár-Németibe érk.X>*2*02,07*07, 
012*38,X, Budapest k.-pu.-ra érk. “1*50,06*40, 
“09*35,X,05*45.

2. Nyíregyházáról Szerencs félé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6*59,9*31,*3*44,5*49,09*05 
Király telek *7* 16,9*45,*4*01,06*02,09*23, Görög
szállás *7*29,9*55,*4*14,06*11,09*36; (Tisza-Pol- 
gár 1. 5 és 11 sz. a.) Virányos (*7*36),(10*01 ),(*4 ó 
21)!,!, Vaskapu (*7*41),(10*07),(*4*26)!,!,; Raka- 
maz *7 49,10*14,*4*34,06*25,09*55 ; Szerencsre 
érk.*8*35,10*52,*5*20,06*59,010*43, Kassára” 12 ó 
25,3*30,09*19,X,05*02; Budapest k-.pu.-ra ó. 
“ 1 *30,07*00, “010*00, X ,6*35.

3. Ny ir egyházár ól Csap félé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul 6*55,11*35,07*37; Sóstó 
7*07,11*46,07*48 ; Sóstószőlőtelep (7*11),(11*50), 
(07*53) ; Kemecse 7*27,12*02,08*06; Nyir-Bog- 
dány 7*37,12*11,08*15; Keék (7*40),(12*14),(08* 
19); Demecser 7*53,12*22,08*29; Pátroha 8*07, 
12*34,08*41 ; Kisvárda 8*31,12*52,08*59; Fó- 
nyes-Litke 8*45,1*04,09*12; Komoró 8*52,!, 
(09*19), Thuzsór 9*04,1*18,09*31; Bezdéd 9*12, 
1*25,09*38 Csapra érk. 9*30,1*42,09*56; Mun
kácsra 11*29,*2*53,011*12 ; Máramarosszigetre 
“4*25,07*36,X> Ungvárra 11 *37,4*25,011*03.

4. Nyíregyházáról Mátészalka f. induló v .: 
Nyíregyházáról indul 7*05,07*18, Nagy-Kálló 

7*49,07*49, Kálló-Semjón 8*24,08*20, Mária-Pócs 
8*48,08*39, Nyir-Bátor 9*35,09*09, Mátészalkára 
érkezik 10*38,010*01.

5. Nyíregyházáról Tisza-Polgár felé ind. v .: 
Nyíregyházáról indul 7*20,9*31,5*55, Királyte- 
lekröl 7*43,9*45,06*16, Görögszállás 8*11,*10*05, 
06*46, (1. a. 2. és 8 sz. a.) Bashalom 8*23,*10* 13, 
06*57, Tisza-Eszlár 8*32,* 10* 19,07*05, Kisfás- 
Földház 8*43,*10*27,07*15, Hajnalos 8*56,*10*36, 
07*27, Tisza-Lök 9* 15,X ,07*47, (1. 13,14. t.) Rá
zom 9*27,07*56, Tisza-Dada 9*55,08*20 Tisza-Dob 
10*10,08*32, Tikos 10*32,08*52, Tisza-Polgárra 
érk. 10*50, 09*08. (1. 17,18. t.)

6. Nyíregyházáról Vásárosnamény f. ind. v. : 
Nyíregyházáról indul 7*15,06*00, Nyíregyháza 
vásártér 7*28,06*11, Oros 7*46,06*25, Napkor 
8*04,06*40, Apagy 8*30,07*04, Levelek—Magy 
8*46,07*18, Ófehórtó 9*03,07*31, Majláthtelep 
9*14,07*41, Nyir-Bakta 9*29,07*54, Nyirvaja 
10*01,08*23, Nyirmada 10*22,08*41, Vásárosna- 
ményra érk. 10*52,09*27.

7. Dehreczenböl Nyíregyháza felé i. vonatok : 
Budapest k.-pu.-ról indul “09*15, X ,“7*25,9*00 
“2*35, Szatmár-Németiröl indul X ,03*45,8*53, 
“2*35,2*50, Dehreczenböl ind. *05*22,8*13,12*19, 
4*36,07*17, Ujfehértó *6*25,9*04,1*11,5*23,08*20, 
Császárszállás (*6*39),(9*15),( 1*22),(5*34)!, Nyír
egyházára é. *6*49,9*24,1*31,5*42,08*39, (1.1-6 t.)

8. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok: 
Budapest k.-pu-ról indul 09*40,011*10,*7*40, 
8*35,“2*15, Kassáról 011*55, X ,‘8*40,12*26, X 
Szerencsről indul 05* 10,8*51,*12*00,5*45,*07*07, 
Rakamaz 05*55,9*35,* 12*48,06*25,*07*55, Vas
kapu!, !,(*12*55)(06*30), (08*02), Virányos!,!, (*1*01) 
(06*35),(*08*08), Görögszállás 6*12,9*55,*1*10, 
06*42,*08* 17, (1. 5-t. is.) Királytelek 6*22,10*04, 
*1*22,06*51,*08*29, Nyíregyházára érk. 6*35, 
10*16,*1*39,07*03,*08*46. (I. 1—6 t.)

9. Csapról Nyíregyháza felé ind. vonatok: 
Ungvárról indul 04*41,12*48,4*42, Máramaros- 
szigetről X ,10*05,“ 12*12, Munkácsról 04*13, 
•2*20,4*13, Csapról 6*06,3*29,06*13, Bezdéd 
6*26,3*47,06*32, Thuzsór 6*34,3*54,06*40, Ko
moró (6*43),!,06*49, Fónyes-Litke 6*51,4*08, 
06*57, Kis-Várda 7*13,4*24,07*13, Pátroha 7*29. 
4*37,07*28. Demecser 7*49,4*49,07*42, Keék 
(7*56),(4*56),(07*51), Nyir-Bogdány 8*01,5*01, 
07*56, Kemecse 8*11,5*10,08*07, Sóstószőlőto- 
lep (8*24),(5*21),(08*20), Sóstó 8*30,5*27,08*27 
Nyíregyházára érk. 8 41,5*37,08*38. (1. 1 — G t.)

10. Mátészalkáról Nyíregyháza f. ind. v ,: 
Mátészalkáról indul 03*36,2*00, Nyir-Bátor 04* 
38,3*26, Mária-Pócs 04*59,3*54, Kálló-Semjén 
05*23,4*23, Nagy-Kálló 05*45,4*55, Nyíregy
házára érkezik 6*15,5*27. (1. 1—6 tét.)

11. TiszaPolgárról Nyíregyháza f. ind. v ,: 
Ohát-Pusztakócsról indul 8*05,08*02, (1. 17, és 
18 t.) Tisza-Polgárról indul 03*15,1*59, Tikos 
03*32,2*18, Tisza-Dob 03*52,2*44, Tisza-Dada 
04*12,3*05, Rázom 04*28,3*23, Tisza-Lök 04*51, 
(uj ind.*) *9*08,3*35, (1. 13,14 t.) Hajnalos 05*04, 
*9*16,3*47, Kisfás-Földházról 05* 18,*9*25,4*00, 
Tisza-Eszlár 05*30,*9*32,4*11, Bashalom 05*42, 
*9*38,4*20, Görögszállás 6* 17,*9*55,4*42, (1. 2,8 
t.) Királytelek 6*33,10*04,4*59, Nyíregyházára 
érk. 6*54,10*16,5*22. (1- 1 — 6 tét.

12. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. v.: 
Vásárosnamónyról indul 03*21,1*35 Nyirmada 
03*51,2*10, Nyirvaja 04*18,2*40, Nvirbakta 
04*37,3*01, Majláth-telep 04*51,3*17, Öfehórtó 
05*02,3*32, Levelek—Magy 05*14,3*45, Apagy 
05*35,4*08, Napkor 05*50,4*25, Oros 6*05,4*44, 
Nyíregyháza vásártér 6*20,5*01, Nyíregyházára 
érk. 6*30,5*12 (1. 1—6. t.)

13. Dehreczenböl Tisza-Lök felé i. vonatok : 
Debrecenből ind. *05*35,*8*09,* 12* 14,4*41, Büd- 
szentmihály *7‘53,04*03,*2*32,07*14, Egyház- 
erdő (*8*00),(04* 19),(*2*39),(07*21) Tisza-Lökre 
érkezik *8* 10,04*20,*2*49,07*32. (1. 5 és 11-et)

14. Tisza-Lökröl Debreczen felé induló v .:
Nyíregyházáról indul X ,9*31,X ,5*55, (l. 5. t.) 
Tisza-Lökról ind. 04*46,* 12*59,"‘3*52,07*52, Egy- 
házerdó (4*56),(* 1*09),(*4*02),(8*02), Büdszontuii- 
hály 5*05,*1* 17,*4*10,08*09 X> Debreczonbe
érkezik 7*40,*3*35,*06*28.

75. Dehreczenböl Nyirábrány f. ind. vonatok: 
Budapest k.-pu-ról indul *7*25,9*00,‘2*35,“09*15, 
07*05, X, Dehreczenböl ind. “12*11,4*00,“06*55, 
08*24,02*50,05*10, Nyirábrány (“12*42)4*53, 
(“7*25),09*29,03*34,05*56, Nagykárolyba érk.
• 1 *24,06*02, “08*06,011*18,04*41,7*19.

16. Nyirábrányból Debreczen f. induló v .: 
Nagykárolyból indul 08*17,04*56,“7*25,9*49, 
•3*13,4*06, Nyirábrány 09*30,6*27,(“8*14)10*56, 
(“3*58),5*43, Debreczenbe érkezik 010*11,7*26 
•8*46,11*37,“4*31,06*43.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusztakócsra i. v. 
Nyíregyházáról indul XC'20, (1. 5.) Tiszapol- 
gárról indul 03.24,11*45, Folyásról 03*42,12 03, 
Ohát-Pusztakócsra érkezik 05*01, 1*19. Deb
reczenbe érkezik 7*54,5*35, Füzesabonyba ó 
10*24,4-09.

18. Ohát-Pusztakócsról Tisza-Polgár félé i. v. 
Dehreczenböl indul 04*36,4*56, Füzesabonyból 
indul X,5*22, Ohát-Pusztakócsról 8*05,08*02, 
Folyásról 9*34,09*21, Tisza-Polgárra érkezik 
9*51,09*38.(1.11.)

Fürdők.
Sóstó 1. 3. és 9. tétel alatt.
19. Csap-Laioocznei vonal. 1. 3. t. Csapról 

indul “1*49,5*52,010*06,9*39 Szolyva-Hársfaivára 
érkezik “3*41, X ,012*17,1*44, onnan vissza in
dul 2*50,02*55,“ 1*40, Csapra érkezik 5*51,05*36 
“3*22. 1. 9. tét.

20. Szerencs-Sátoraljaiijhélyi vonal. 1. 2. t. 
Szerencsről indul “ 11*57,2*46,012*47,07*02,05*15 
Erdöbénye “12*14,(3*18,)01*58,!,(05*48,) Sátor
aljaújhelyre érkezik “12*43,4*05,03*53,08*04 
6*38, onnan vissza indul 09*10,7*28,12*09,“4*39' 
Erdöbénye (010*17, )(08*09,)( 12*58,)* 5*08, Sze
rencsre érkezik 011*00,8*39,1*31,“5*35. 1. 8. t.

21. Csap-Sátoraljaújhely. (1. 3. t.) Csap
ról indul 06*08,05*44,10*38,“3*25, Sátoraljaúj
helyre érkezik 07*47,6*53,11*49,“4*17, onnan 
visszafelé indul “12*55,4*36,08*21,7*39, Csapra 
érkezik “1*47,5*42,09*31,9* 16. (9. tét.)

22. Szerencs-Miskolc. (2. tót.) Szerencs
ről ind. 07* 12,011*25,8*46,04*24,11*05,1*38,“5*40, 
Miskolcra érkezik 08*11,012*30,9*39,6*03,12*04, 
2*38,‘06*20, onnan vissza indul “11*05,1*48, 
010*30,06*00,4*25,03*41,7*30, Szerencsre érk. 
“11*44,2*40,012*17,06*54,5*25,04*42,8*30. (8. tét.)

23. Miskolc-Kassa. (1. 2., 22. t.) Miskolcról 
ind. “ 10*58,1*05,“5*43,06*40,02*29,?“02*41,03*51, 
Kéked fürdő !,3*10,08*54,04*40, !,6*46, Kassára 
és Hátik llerlányra érkezik “ 12*25,3*30,‘7*20, 
09*19,05*02,?“04*18,7*17, onnan vissza indul 
09*00, ?“012*45,011*55, 6*20, “8*40, 12*26, ‘4*57, 
Kéked 09*31,!, 012*17,6*46,!, 12*53,!, Miskolcra 
érkezik 012*20,?“02*17,02*27,8*48,“ 10*03,3*15,
“06*26. (1. 22., 8. tót.)

23. Sátoraljaújhely-Kassa. (Szerencsen át, 1. 
2., és 20. tót., Csapon át, 1. 3., és 21. tét.) 
Sátoraljaújhelyről indul 7*34,1*10,08*26, Kas
sára, Hátik-llerlányra érkezik 10*12,3*20,010*35, 
vissza indul 05*17,12*00,5*09, Sátoraljaújhelyre 
érkezik 7*18,2*00, 07*42, (Csapon át, 1.21., és
9. tót.) Szerencsen át, 1. 20., és 8. tételt.) 
Szobráncra, Sátoraljaújhely felöl érkezik 9*16, 
2*50,09*52, onnan vissza indul 05*34,2*57,06*03.

25. Kassa- Uderberg. Nyíregyházáról ind. 
3+21+24, továbbá, 2+20+24, végül 2+22 
+23 t. a. Kassáról indul 010*41,05*47,05*27, 
7*40,“ 12*35,12*46,3*55,“7*30, Eperjesre érkezik 
12*03,6*46,8*55,1*37,5*18,09*00,011*50, Bártfa é. 
9*15,4*50,07*25, Igló fürdő +  Feketehegy érk. 
01*11, *6*21, 7*48, 10*05, "2*11,3*08,06*25,09*02, 
Poprád-Felka, Tátrafüred érk. 02*05,“6*58,8*35, 
11*05,“2*46,4*07,*07*20,“09*35, Csorbató érk. 
02*50,9*23,11*54,3*40,4*56,08*09,010*11, Lucski 
fürdő érk. 04*23,7*55,10*52,1*09,‘04*44,06*50, 
09*43, Koritnicza érk. 04*41,8*09,11*09,1*20, 
“4*54,07*09,010*01,“011*22. Koritnicáről vissza 
felé indul “04*41,05*59,9*50,“ 12*59,3*26,5*42, 
012*05, Lucski fürdő X ,6* 12,10*05, “1*08,3*36, 
5*58,12*20, Csorbatóról 05*58,7*52,11*55,*2* 14, 
4*57,08*08,2*10, Poprád-Felka, Tátrafüredröl 
“6-25,8*36,12*40, “2*47,5‘35, 08*53,03*00, Igló 
fürdő és Feketehegyről *6*55,9*40,1*44,“3*17, 
6*26,09*43,04*00, Bártfáról 05* 15,11 *35,07*50, 
Eperjesről 05*05,7*20, 10*46,12*18,3*19,07*05, 
010*05, Kassára érk. 8*30,11*50,4*18,11*35,*4*48, 
08*40,011*35,6*14, Nyíregyháza felé indul, 1. 
24+21+9. tót. a., továbbá 24+20+8, végül 
23+22+8. tétel a.

A kérdőjellel jelzettek, csak a nyári hó-. 
napokban közlekednek.

Jelmagyarázat:
lakozás nincs;

‘ =  gyorsvonat, * =  motoros kocsi, a többi személyvonat. 0, az éjjeli órákat jelzi; ( ) =  feltételes megállás; X =  csat" 
! =  a  vo n at m eSállás “ é lk ü l áthalad. Az idő, -  órák és percekben, -  közép-európai számítás szerint van kitüntetve.

Legkitűnőbb tokaji asszu
IS SS. évi termés, hordószámra, avagy palacz- 

konként beozerezhető:
szikszay síndob, gazd. egyesiiitttunai

H i r d e t é s e k
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NYARALÓK. Épülettervek — ^___ T„,_,
VÁROSI LAKÓ- és

---------------K öltségvetésBÉRHÁZAK
KÖZSÉGHÁZA.

Gazdasági---------- P avlovits K ároly
---------  épületek. ** é p íté s z  m é r n ö k n é l  **

—  • ■ NYÍREGYHÁZA, Isk o la-u tca  5.
T E M P L O M

I S K O L A
S Z Á L L O D A Praktikus beosztás; művészi homlokza-

stb. tok történeti és modern stylusban.
F öldm érés Szakszerű épitésvezetés.

P arcellázás. Olcsó építkezés.------------

ír

T A V A S Z I ID É N Y !
Legújabb tavaszi angol-costüm és divatszövetek, 

angol blous különlegességek, Blous és ruhaselymek,
legjobb mosó delinek ruhákra, blousokra és pon
gyolákra, remlkiviil dús választékban már meg- 
érkeztek.

UNGÁR LIPÓT
női divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a Co- 
zaporbói. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, m int a  v ilág  

minden szóbeszéde a  tartózkodásról, m ert 
a  csodahatása ellenszenvessé teltei az 
iszákosnak a  szeszes italt. A C o B  oly 
csendesen és biztosan hat, hogy azr fe le
ség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
mégcsak nem is sejti mi okozta javu lását.

Coza a családok ezreit bék ite tte  k i  
ismét, sok sok ezer férfit a  szégyen és 
becstelenségtől m egm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzletem berek 
lettek. Tem érdek fiatalem bert a jó  ú tra 

és szerencséjéhez segített és sok embernek életét számos 
évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, m indazok
nak k ik  kívánják egy próba adagot és egy köszönő Írá
sokkal te lt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. K ezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és kik 
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a következők: 
Nagy Kálmán gyógyszerész ur.

Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyír
egyházán kívül lakok egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PRÓBA 137 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA. INSTITUTE 
(Dept. 137).

62, Ckaneery Lane, 
London,. ANGLIA.

Menyasszonyi kelengyék! •
« _____________________________________________________________________ •

Valódi Attila- Yerniarel-féic permetezők. Q Q
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Árlejtési hirdetmény.
Téth községben 5784 korona 50 fillér 

költségben előirányzott körjegyzői lakásnak 
árlejtés utján leendő felépítésére nézve a 
pályázat kihirclettetik.

A szóbeli árlejtés a községházánál 
folyó évi május hó 3i-én d. e. 10 órakor 
fog megtartatni.

Bánompénzül az árlejtés előtt 1000 
kor. biztosíték teendő le.

Egyéb feltételek, valamint a tervrajz 
az elöljáróságnál megtekinthetők.

Téth, 1905. május 16.

B ihary P éter R itli Gyula
bíró. jegyző.
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egyedüli elárufitását sikerült egész Szabolcsmegyére
elnyernem.
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(kivehető szélkazánu) szölö- 
]>ermetezöket ket szóróval 
egy közönséges és egy sza
badalmazott „ habszóróval*. 
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k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom.

W assevm ann Sám uel
Nyíregyháza, Zöldség-tér 2

81

Tisztelettel

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltetnek.

R afia  h á n c s  és k é k k ő .

A legjobb szölőpermetezö gépek
továbbá r é z g á l i c ,  r a f f i a - h á n c s ,  k é n p o r ,  j u t t a f o n a l ,
valamint mindenféle szőlőgazdasági és pincekezelési anyagok és
===================== eszközök -

SZIKSZAY SÁNDOR
v á r m e g y e i  g a z d a s á g i  e g y e s ü le t i  t i t k á r n á l  

( V á r m e g y e h á z a ,  f ö ld s z in t ,  b a l r a )  k a p h a tó k  .
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591/1905. v. szám.
irverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881, 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. 
törvényszék 26417/905. számú végzése 
által Központi takarékpénztár és bank 
végrehajtató javára Szentgály Jenöné nyír
egyházai lakos ellen 600 korona tőke, en
nek 1905. év február hó 15, napjától számí
tandó 6% kamatai és eddig összesen 80 
korona 19 fillér perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag felülfoglalt és 2129 koro
nára becsült bútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. 
járásbíróságnak 1905. V. 455|2. számú 
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Nyíregyházán, Nádor-utcza 
9. sz. háznál leendő eszközlésére 1905. évi 
május hó 26-ik napjának d. u.3 órája határ
időül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107 §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban m eg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nyíregyházán, 1905 évi május 
hó 11-ik napján.

Oláh Gyula,
kir. bir. végrehajtó.
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1 K é r j e n  c s a k

i Selle  & K ary’s j

leg jobb t is z t ító s z e r t  m in d e n fé le
s á r g a  é s  f e k e t e  c i p ő h ö z .

Különösen ajánlható
Ecxcaifs-, üscaria-, Chevraux- és Lack 

cipőknek.
-■= =  B é c S j  XJS 2, .-r-.-.-.Tr- ■ ■

KÜLÖNLEGESSÉGI
mindennomü g a z d a s á g i  g é p e k ,  
m ű s z a k i  c ik k e k  és m a lo m -  
b e r e n d e z é s e k  előnyös föltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók —1-----  - ■—

ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
telokot is elvállal.

Föüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi téren. 
Fióküzlet: Mátészalkán.

A legm elegebb és legjobb gyógyhatású kénes hő
források az egész kontinensen, 'szükség szerint mérsékelve 
(38—48 C* fokit) liévvizzel ti tükörben és 15 porcellán 
kádban

Stubnya-fÜrdén
teng. fel. mag. 518 méter. Közvetlenül vasúti állomás 
m ellett a budapest—lu tkai vonalon. Felté tlenü l biztos 
gyógyulás : minden izületi és izom rheum ás megbetegü- 
lésnél, iscliias, köszvény, neuralgia (idegbántalm ak női 
bajok és bőrbetegségek esetéhen, (Exczem a, Crurigo, 
Psoirasis) bárm ennyire idültek is azok.

N y á r i  és té li g y ó g y k e z e lé s ,
Orvosi v e 'é tó s  ala tt álló ivó- és fürdőkurák, por 

cellán kád és tükörfürdők, pakolás, izzadási kú rák , villa
nyozás, másságé, uszoda és hidegvíz gyógykezelés, mely 
utóbbi a fenti gyógyeljárás tartós hatásának biztosítására 
annak záradékául alkalm aztatik

Pompás fekvés, fenyőerdó’k közepeit, elterülve a T átra  * 
hegység egyik rem ek fensikján és igy m egbecsülhetetlen 
mint léggyógyhely is. Nagy és szép park. Legolcsóbb árak. 
Legnagyobb kényelem , egészséges lakások és tápláld élel
mezés. Három év óta a m agyar kir. állam vasutak egyik 
gyógytelepe. Posta, távirda, állomás, saját fUrdőzenekar. 
Lawn-tennis, tánciskola, állandó előkelő úri közönséggel. 
Fürdő orvosok : dr. Iioleman János, <!r. Jakobovics Mór 
E lőidény jú lius 1 ig. U tóidény augusztus 2(l-tól 50% en 
gednióny. Kéjies prospektussal és felvilágosítással díj
m entesen szolgái az i g a z g a t ó s á g .

X J j  » X J  | *

1 COOK a JOHNSON
amer. szabadalm, tyukszemgyürüje,

A je lenko r legjobb és leg b i/.lo s iib b  s / e r e ,  nagyszerii 
halassal és azonnal csilapltja :■ fá jd a lm a t,  — K a p 
h a tó  minden gyógys/ertárban V ziria-Magyarorszag- 
b.ili. 1 darab borítékban '20 üllér, ö darab k rtonban 
1 korona, posta 1 küldés esetén 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magy arország részére: Török József gyógy
szertára B u d a p e s t ,  VI., Király-utca 12. — K öz
ponti raktár Mag)arország-Ausztria részére: ,,A 

szamaritánushoz", Grác.

224/1905. v. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értőimében ezennel 
közhírré teszi, hegy a nyíregyházai kir. j;j. 
rásbiróság 1905. Sp. 11. 122/3. számú végzése 
folytán Kemény Pál nyíregyházi lakos "vég
rehajtató javára Kriston Gábor keéki lakos 
ellen 453 kor. 56 üli. töke ennök 1905. évi 
február hó 22. napjától számítandó 5°/o kama
tai és e hird. és hirl. közlés dijával együtt 
eddig összesen 128 kor. 46 íil. perköltség kö- 
votolés erejéig elrendelt biztosítási végre
hajtás alkalmával biróilag felül foglalt" és 
1114 koronára becsült szobabútorok és kocsi 
stb.-böl álló ingóságok az alap és felül fog
laltatok követelései erejéig is nyilvános ár
verés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. já
rásbíróságnak 1905. Sp. 11. 122/4. számú kikül
dést rendelő végzése folytán a helyszínén 
vagyis Keóken alperesek lakásán leendő esz
közlésére 1905. évi május hó 23 ik napjának dél
után fél 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a vonni szándékozók ozennel olv megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatai.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő, a 
tett fizetés betudandó.

Kelt Nyíregyházán, 1905. évi április hó
30- " aPÍin - ' Szántó Ármin,

kir. bir. végrehajtó. 
XOXXKX* X’CX’í>X>XX;ííX>X>XX^^V\ /'■Pv / ‘.-v /-„A

i M M s  Ni GR IN
különösen ajánlható Chovreaux, Box 

3 calf és Lackhőrnek szép fénvt kölcsö
nöz és a bor tartósságát emeli. —

S Fenti védjegyre ügyelni kéretik.
Mindenütt kapható.

^KOGBm m  SOaSMBSEBBB^mSSi' 35E £*** /,'■

*A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
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BUDAPEST VI..ANDRÁSSY-ŐT 53. 
Eladási hely Pavlovits Sándor urná i Nyíregyházán-

Ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  Á R L E !

Van szerencsém  a n. é. helybeli és vidéki köxmisÉ-c 
szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég  volt helyiségében)

P O S Z T Ó  Ü Z L E T E T
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.

Sok évi ,  a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ismeretségein lehetővé tették, hogy raktáramat a Í3j;üjahb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.

A n. é. vevő  közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok  tisztelettel

P I 1 E I S Z  B E K  T A LAN

Óriási vá laszték! Fontos kiszolgálás!

NYOMATOTT 1’IRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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