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Az élet.
A legtöbb ember minden törekvése 

oda irányul, hogy boldoggá tegye önma
gára az életet. Vannak aztán olyan em
berek is, akik nemcsak magukról, nem
csak övéikről, hanem másokról is akar
nak gondoskodni. Innen van aztán, hogy 
az emberek boldogitását célzó, a köz
művelődést terjesztő, tanintézetek, egye
sületek folyton szaporodnak. Annál ért
hetetlenebbnek látszik, hogy mennél job
ban szaporodnak az iskolák, mennél több 
jótékony intézményünk, az elégületlensóg, 
a panasz annál nagyobb.

Ez a körülmény, nagyon veszedel
mes dolog. Hiszen a sorsukkal meg nem 
elégedő emberek, valóságos csapást ké
peznek a társadalomra, a közrendre. Ma 
már csaknem minden eszköz megvan 
arra nézve, hogy a bűnnek elkövetője 
gyorsan kézre kerittossék. Mit tapaszta
lunk ? Nem azt-e, hogy a visszaélések, 
rolvajlások, gyilkosságok nagy száma 
folyton növekszik.

A temérdek, büntetendő cselekmény 
elkövetésének kiinduló pontja más nem 
lehet, mint az, hogy a legtöbb ember 
mennél könnyebben, mennél kényelme
sebben szeret élni. Hogy valaki köny- 
nyedén megélhessen, ahoz vagy vagyon,

vagy kiváló ész kell. A gazdag embe
rek száma azonban nem oly nagy, hogy 
a csópeletlen kazlak alatt az ólösdiok 
megélhessenek. Sok ember kevés tudo
mánynyal, hiányos szakismerettel vág 
neki az életnek s csakhamar bekövet
kezik a csalódás. A csalódásra jön a 
panaszkodás, fenyegetés és a büntetendő 

| cselekmények elkövetése. Innen van, 
hogy a sok iskola által nevelt, élethiva
tását betölteni képtelen emberek, zak- 

! látják a jótékony intézményeket, veszó- 
; lyeztetik a vagyon biztonságát.

Nem az iskolák számának szapori- 
S tása ellen szólunk mi, hanem azon ta

pasztalatnak adunk kifejezést, hogy az 
I iskolák falai közül sok tudákos, féltanult 
i olyan ember lép ki az életbe, akik köny- 

nyen szeretnének megélni. Igaz, hogy 
sokan azt tartják, hogy az iskolákban 
elsajátított esmeretek csak alapot képez
nek arra nézve, hogy a törekvés az 
életben arra tovább építsen. Nagy hiba, 
hogy sok ember nem akarja belátni, mi
szerint az iskolai bizonyítvány mellett 
még sokat kell tanulni és tudni, ha meg 
akarunk felelni hivatali, vagy más állá
sunk követelményeinek.

Innen van, hogy sokan feledik, mi
szerint az embernek maga iránt való kö
telessége a holtig való tanulás. Legtöb

ben felveszik a harcot az élettel, a 
megélhetésért küzdő emberekkel. Ha 
nem képesek a harcot kiállani, ha nem 
képesek az igazi okos emberekkel ha
ladni, készen van az élettel az embe
rekkel való meghasonlás.

Soha nem fordult elő annyi öngyil
kosság, annyi bűneset, mint napjainkban. 
A féltanult, az önképzésről megfeledke
zett emberek más eszközt, mint a go
lyót, vagy az elégületlenek nagy szá
mának növelését. Mindez nem elég, mert 
vannak, akik adósuknak tartják az éle
tet, mely ha megzsaroltatni nem engedi 
magát, nem riadnak vissza a bűnesetek 
elkövetésétől sem.

Mert ez igy soká nem tarthat, a 
mai nevelési rendszeren változtatni kell. 
A szülök neveljék gyermekeiket hajla
maik, észbeli tehetségük szerint az élet
nek. Az iskolák dobják el a teleslegest, 
tanítsanak arra, ami tanult és kevósbbó 
tanult embereknek okvetlenül szükséges 
az életben.

Szakítani kell az eddigi tanmóddal 
és arra kell oktatni az ifuságot, aminek 
hasznát veszi, amire szüksége van az 
életben. Ha ezt teszik, akkor nem lesz 
annyi szerencsétlen, az éleiben, elfoglalt 
állásában, boldogulni nem képes ember. 
Hiszen miként lehetne jó ügyvéd, aki

T Á R C A .

A házfelügyelő.
— Pesti erkölcsrajz. —

Szerepelnek: egy budapesti ügyvéd, 
nem olyan Bernát-féle-alak, hanem egy sá
padt, vasalatlan férfi, kiből kiszidta már az 
erőt, velőt, idegeket az óiét, meg a társada
lom. A felesége pesti asszony. Pesti, tehát 
kacér, festi a haját, s eljár a feminista ülé
sekre. Harmadik szereplő a házfelügyelő úr. 
Szin: egy Erzsébet körúti bérpalota, idő ma, 
a síeigerolások napja.

Az asszony: Adolfkám, a Spitzók fel
mondták a lakást, s az Andrássy útra mennek. 
Csak nekik lehet olyan szerencséjük. Ezor- 
kótszáz forintért, három szoba az Andrássy 
utón! Hja nekik könnyű, biztos az asszony 
szeretője lett a házmesternek.

A férfi : Hagyj békét a Spitzókkel, mit 
törődöm én velők. Reggel óta reszketek, va- 
cog a fogam, hogy mikor jön a házfelügyelő 
a hírrel, hogy felemelte a házbéremet, s vagy 
fizetek, vagy mohetek a fenébe 1 Mórt nem 
vagy te is szeretője a házmesternek, akkor

mi is lakhatnánk az Andrássy utón ezerkót- 
száz forintért.

Az asszony : Adolf te igy beszélsz ? ! Te 
azt kívánod a feleségedtől, hogy térjen le a 
becsület útjáról, csakhogy neked köniyebb 
legyen az élet, csakhogy kevesebbet kelljen 
dolgoznod, hogy kenyeret adjál a családod
nak. óh tudom, hogy komolyan beszólsz, tu
dom, hogy szívesen vennéd, ha lealacsonyod
nék egy házmesterhez. Óh ti férfiak, ti nyo
morult kónyurak, ti vórszopó vámpírjai a nő
nek, mikor törtök már meg, mikor ismeritek 
ol a nőiesség magasztosságát, óh ti vámpírok ! 
(Lerogy egy fotelbe, s a kezében lévő köny
vet a férj fejéhez vágja.)

A férfi : (Felveszi a könyvet a földről, 
megtörüli, újságpapírral fedelét bevonja és 
leteszi az asztalra. Sóhajt, s végig törli hom
lokát). Köszönöm, Hozzá vagyok szokva, hogy 
jgy beszólj velem, de mégis nevetségesnek 
találom, hogy komolyan vetted a szavaimat, 
komolyan vetted azt, hogy azt mondom buk
jál el. Hát tizenöt óv alatt nem meggyőződ
hettél, hogy mennyire szeretlek, hát nem szí
vesen adnék én neked márvány palotákat, 
automobilokat. Oh Magda!

Az asszony : (Mosolyog. Felál s az ab
lakhoz megy. Ódakinn esik a csúf havas eső,

s a villamosok csengetyüi felhalatszanak a 
szobába.)

Adolfkám, nézd micsoda idő. A viz fo
lyik az utcán s nekem lyukas a cipőm. Nem 
szólnék, hisz érted, meg a gyerekekért me
zítláb is járnék, de Spitznó mondta, hogy a 
Király utcában tiz forintért, gyönyörű cipő
ket kapni. Tudod édesem.

A férj : Tudom. A Spitznó még azt is 
mondta, hogy 25 forintért nagyon olcsó kala
pokat is adnak, hogy egy pár harisnyát két 
forintér vesztegetnek. Tudom, azt mondta a 
Spitznó, hogy . . . Verje meg az isten azt a 
Spitznét !

Az asszony: (Mérgesen) Hát újra kéz
ded ?

A féríi: En kezdem? Én nem szóltam 
i egy szót se, ón hallgatok, tűrök, ón várom a 
, házmestert a steijgerolással.

Az asszony : Szógyelheted magad, hogv 
ennyire félsz 40, 50, forint steijgerolástól 
többel pedig nem fogják emelni,, s ' úgy ülsz 
itt, mint a siralomházba. Én szerencsétlen 
mért is születtem nőnek ! (Kótségbeesten ketté 
szakítja a könyvet).

A férfi: De Magda, mórt nem végtad 
inkább a fejemhez, kát koronát adtam érte 
Az asszony : (Megvetően néz a férfire.)

Csöngetnek.

Az összes téli árukat mélyen leszállított árakban árusítom, 
u. n i.: szőrme boák, keztyük, alsó ruhák, stb.

Eisler K aro l'/ divatáruháza Nyíregyházán.
W  ^  J  Te le fo n  114.Te le fon  114.
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jól fogalmazni nem tud. Miként lehet jó 
pap, akit szónokolni meg nem tanítottak, 
vagy aki erre képességgel nem bir ? 
Igen sok példát látunk az életben arra 
nézve, hogy egyeseknek megvan ugyan 
az általános, a haladó kor által megkö
vetelt műveltsége, de épen azt nem érti 
kellően, ami után kenyerét keresi. Nem 
csoda ezek után, ha a sorsukkal, állá
sukkal meg nem elégedő emberek nagy
száma folyton növekszik. Nem csoda, 
ha sok ember a züllés, a bűn útjára tér 
és veszelyezteti azok vagyonát, akik 
tudnak és akarnak keresni.

Komoly és olyan dolgok azok, me
lyek nagyon is megérdemlik, hogy ve
lük foglalkozzanak, mert az igazi szegény 
legónyeknúl sokkal veszedelmesebbek 
azon tanult, jó modern emberek, akik 
behizelgik magukat s alkalmas pillanat
ban megcsalnak, meglopnak és tovább 
zónáznak, újból való szereplésre. No 
szaporítsuk ezek számát, mórt nem tü- 
rődömségünkórt keservesen fogunk meg
lakolni !

Telefon 93.
Kályha fűtésre a legjobb 

barnaszén mázsánként pontosan 
kimérve, házhoz szállítva

® f e @ r o a s a
és minden másfajta szenek ju
tányos áron.

I-ső rendű nagyváradi mészOt/
jutányos áron, kocsinként ár
én gedménnyel kaphatók

Kohn Jeremiás
szén és mészraktárában,

Kállai-n 1 . — Viz-u. ‘20 .

A züllött gyermek és a 
társadalom.

Változó időket élünk. Hatásaikban ki
számíthatatlan tényezők léptek a világ szín
padjára. Különböző világfelfogások küzdenek 
egymással. Az önérdek és hatalmivagy tom
bol mindenütt. Ezek a társadalom ^egyen
súlyát gyökeresen megbolygatták és nem 
szűnhetnek meg, míg be nem áll az uj egyen
súlyi helyzet. Óriási a teendőknek az a 
halmaza, mely az állami és társadalmi, gaz
dasági és erkölcsi téren megoldásra vár. A 
franczia forradalom olyan volt, mint a föld - 
rengés. A romok eltakarítása, és uj utac 
építése a XIX. és XX. századnak lett fel
adata. A szabadságért, a társadalmi és gaz
dasági felszabadításért vívott harcok még 
nem fejeződtek be. A harc ma hevesebb, j 
mint valaha. Az alsóbb rétegek uyugtalansá- í 
ga mindnyájunk életének talaját megrázkód- j 
tatja. A század közepétől mind sűrűbbel | 
reng a föld a szociális erők rángatódzásaitói. j 
A jogért küzdő munkások tömegének zaja- j 
hói élesen sivit ki a feministák csatakiáltása. 1

A munka áli szemben a tőkével min- j 
denütt. A mulató társadalom színes hullámai i 
mély örvények felett lebegnek, melyek el
nyeléssel fenyegetik a fennálló társadalmat, 
alapjában támadják az államfentartó család ; 
létét.

Egy lassú erjedés bomlasztja a társa- j 
dalom alapköveit, mely vógromlással fe- 
uyeget.

Mindenütt előtérbe lép a nyomorból 1 
táplálkozó elégedetlenség. A háború ós igaz
ságszolgáltatás, kegyetlenségeit felváltotta a 
létért való harc kegyetlensége.

Lassan, de annál biztosabban ható bora- 
! iási tünet ez, mely a romokon egy ez uj 
| eszmo áramlatoknak megtelelő társadalom 
j létrehozására lörekszik. Ezen bomlasztó tü

net gyökere a nyomor.
Közismert tény, hogy' a szocializmus !

: és fetuinisraus józan felfogású népünknek !
; csak azon rétegeiben vert gyökeret, a kik j 
j előtt a megdrágult, változol! viszonyok el

zárták a becsületes, de egyszerű megélhetés ; 
módjait, s kik a változott életviszonyokból j 
anyagi függetlenségüket reményűik. j

A kor nagy gazdasági harca ez. — A j  
i munka és töke vioskedása. Osztályok küz- ! 

debne s létfentartáshoz szükséges minden- ; 
napiért. — Vagy nem ez az oka a kíván- j 
dorlók nagy’’ számának ? a nagyszámban 
előforduló züliés tüneteinek ? az alkohol nagy 1 
mennyiségű fogyasztásának ?

A férfi: (Megrettenve) Kz ő !
Házfelügyelő: (Belép. Elegáns haiminc 

éves tórfi, fekete kabátban, szürke nadrág
ban s monoklival, ügy beszól mint Andrássy 
Manó s gomblukában vörös szegfű. Egész 
alakjáról látszik, a jó ólet, olyan, mint akire 
Wilde azt mondaná : Egy az életkirályíiak 
közzül. A férfivel kezet fog, az asszonynak 
megcsókolja a kezét.)

A férfi: Óh nagyságos házgondaok ur, 
mennyire örvendünk, foglaljon holyet . . . 
Odakiin csúnya idő van.

Házfelügyelő ; igen, odakinn csúnya idő 
van, de idebeu nagyon jó meleg van.

A férfi: (félre) Jaj ez tiz forint.
Házfelügyelő: Nagyságos asszonyomat 

láttam tegnap a tárlalon. Szereti a képeket ?
Az asszony; Nagyon. Mégis akarom 

venni Mednyánszki egy tájképét.
Házfelügyelő : Úgy ?
A férj: Jaj! Ez 25 forint 1
Házfelügyelő : Igen, no majd elfeledtem. 

A házbórét uram 80 forintal emeltem.
A férfi: Nyolcvan forinttal ?! De hisz 

ez rablás, ez zsarolás, n*m lehet megélni, 
rohanok a Naphoz, cikket Írok, hasábokat 
irok ! Rablók, gazemberek, tolvajok !

Házfelügyelő: (Lassan számit) 5, 10, 15.
A férj: Betörök :

Házfeiügyelő : 20.
A férj: Mi húsz ?
Házfelügyelő: (lassan.) Még 20 íorin- 

J tocskával emelem a házbórl, összesen 100 
i íorintocska. Csak folytassa uram, én mehetek 
i még feljebb.

A férj: (tórdreborul) Édes, nagyságos,
■ kegyelmes uram, száz forint, koldulai kell 

menni, éhen kell veszni !
Házfelügyelő : Keljen fel. Nem úgy néz 

ki, mint az óhhalállal küzdő. Jó meleg szoba,
! Mednyánszky kép. Ugyan, ugyan. Százhúsz 

íorintocska.
A férj: Végem! Rohanok a Dunába!

| Fulladjak meg, s mint egy háremhölgy ússzak 
; a piszkos hideg vízben, de ezt nem élem túl. 
i Gyilkosok! betörők, be . . . tö . . .  rö k ! 
i (oirohan)

Az asszony : (Nevet.)
Házfelügyelő: Végre! (átkarolja az 

! asszonyt, s az ölébe ülteti.)
Az asszony: (ráborul a férfire, s csó- 

j kolja szenvedélyesen, tűzzel.)
Kis szünet.

A férj : (bedugja fejét az ajtón, s mege
légedetten mosolyog.)

Odakünn esik tovább, a csúf, hideg, 
havas eső.

Lukács Gyula.

Ugy-e bár a kenyér ? Mindig és min
denütt csak a kenyér !

A szatócs pálinkái boltja nyitott ajtók
kal köszönti a derengő^ hajnalt. Zsibong a 
zaj a korcsma rácsa előtt, sápadt arcokkal, 
roskadozó tagokkal támolyognak ki az ajtón. 
Révedezve tekintenek ide-oda s vékony 
gúnyájukban fázósan összehuzódva sietnek 
robot munkájuk után.

Kérdezd meg, miért iszik ily korán ? 
Felelete az, hogy: „Szón ninc-, a pálinka 
melegít.“ Beszélhetsz ezeknek az alkohol 
romboló hatásáról!

Menjünk el a munkásnegyedbe, kisérjük 
figyelemmel egy ilv alak állandó otthonát. 
Azt az otthont, melyben miazmákkal telt 
levegőben, bacilusok társaságában élik le a 
gyermekek óletök tavaszát. Legutóbb a 
„Gyermekvédő Liga* vezetősége a rendőr
séghez kísérőül szegődött egy razzia alkal
mával ós megtekintette a munkáslakások egy 
részét.

Olvashatta mindönki az eredményt. El
szorult az érző ember szive, könnyekkel telt 
meg szeme azon megrendítő nyomor láttára, 
mely ott a szemlélő elé tárult. Kicsinyek, 
nagyok, egymás mellett; az egészséges a 
beteggel vegyesen, a kór által megtámadott 
test gőzeitől felmelegedett levegőben félig 
ébren, félig szunnyadva várták a pirkadó 
hajnalt. Micsoda környezet ez egy fejtésben 
levő gyermektestre nézve. Az erkölcstelenség 
micsoda közvetlen megnyilatkozása ez a két 
nem, a felnőtt ember, ós zsenge gyermek 
összezsufolásában.

Szép vagy Budapest — hazánk gyön
gye — de csak külsőleg. Aki mélyedbe be
pillant, annak önkéntelenül egy szép, piros, 
de belül féreggel tolt alma jut eszébe.

A zsenge, fogékony gyermek, zsivá- 
nyok, rablók barlangjában! Az ártatlan gyer
mekietek első oktatója a tolvajerkölcs.

A gyermek ehő benyomásai maradan
dók. Beszólhatsz ott a morál, üdvös, jóté
kony voltáról, hol már •secsemö kortól a 
legdurvább iamoraíitás ii! orgiát.

Az erkölcstelenség ezen darázsfészkei
ből kinőtt egyedektól hemzseg az utca. Az 
élet e páriái alkotják melegágyát a psziko- 
patiának, mely réme ós átka a mai társa
dalomnak. Ezek az erkölcsileg, testileg zül
lött, megromlott egyedek kilépve az életbe, 
magokkal hozzák a lelki és testi mételyt, 
befórkőznek a társadalom rétegeibe, meg
rontják ós tönkreteszik annak szentségét — 

i a családot.
Vigyázzunk ! A történelem gyakran i - 

mótli önmagát! Róma dicsőségének és halal- 
■ mának tetőpontjáról akkor zuhant alá, midőn 
! gyermekei telkében a legdurvább ós ieg- 
j nagyobb fokú erkölcstelenség ülte diadalát.

Ezen az állapoton a társadalom van hi- 
i vatva változtatni. A társadalomnak keli a 

züllés utján levő gyermeket visszavezetni az 
erkölcs ós becsület útjára. Az állam által íel- 
állitott javító-intézetek, a „Gyermekvédő 
Liga* intézetei, egyrészt a rendelkezésre 
álló anyagi erő csekélysége, másrészt az in
tézetek által felölelt munkakör hiányos volta 
miatt eredményhez nem vezetnek. Tapaszta
lat igazolja, hogy a javítóintézetekből kikerült 
egyed, megszűnvén a kényszer, az erőszakos 
ráhatás, gyakran visszaesést mulat, mert a 
moralitás nem couvontió, hanem szervezeti 
dispositió kifolyása. Az iszákos, kártyás, ké- 
jenc stb. mindegyik annyira rabja e szenve
délyének, hogy csak kedvező alkalomra vár 
annak kielégítésére. Mindegyikük tehetetlenül 
áll vele szemben ós bár tudja ós látja a 

í veszélyt mit ilyen utón lehetetlen lesz elke- 
i riilnie, mégsem vonhatja ki magát a reá 
. nézve végzetes varázs alól. Újból ós újból 

belemerül a szenvedélybe. Ha tehát azt akar
juk, hogy az ilyen szenvedélyéből, mely az 
organizmusban gyökeredzik megszabaduljon 
akkor nem elég a puszta szoktatás ós neve
lés, hanem a beteg organizmus megváltozta-

g Báli újdonságok! 3ílSf;JS3í f t f  K O H N  IG N Á T Z
X  díszek, művirágok. A legjobb minőségű sareipők óriási női férfi divat és rövidáru üzletében. 
X  .......— ~ választékban k a p h a tó k   T e le fo n  129. Te le fo n  129.
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tíisa által kell annak gyökerét eltávolítani. 
Erre a jelenlegi intézetek nem képesek, mert 
egvoldalulag fejlesztik, nevelik az egyedet. 
\  társadalomnak kel tehát olyan gyermek-
szanatóriumokról gondoskodni, melyek nem 
egyebek mint szakerők, tehát orvosok felü
gyelete alatt álló olyan iskolák, melyeknek 
munkakörében a rendes tárgyak mellett első 
rangú tényező az organizmus megfelelő ápo
lása, gondozása s a lehetőségig való orvos
lása.

A régi görögök a korcsszülöttet a Tav- 
ge;os hegyről ledobták, hogy erős, egészsé
ges nemzedékre tegyenek szert. Ma ezt nem 
tehetjük, de törvényekkel gondoskodhatunk a 
hibás organizmussal bíró gyermekek ilyen 
szanatóriumban történő testi- és lelki nevelé
séről.

Ma más a feladatunk. Ma a küzdelem 
<*gy egységes világfelfogásért folyik. Uj tudo
mány, uj társadalmi rend, uj gazdasági élet 
egy célpont fele törnek, mely az életértekeket 
rendszerbe foglalja.

A nép érdekében űzött ügyes társadalmi 
és gazdasági politika mellett ma fő a közvet
len gyermekvedelem s ez által a nép érdekei
nek közvetett védelme. Mert ha gyermekében 
segítjük a népet, akkor, inig egyrósz a leve
gőben forrongó eszmék megoldását köny- 
nyi:ettük meg, másrészt egészséges szerve
zettel, egészséges gondolkodással biró oly 
munkás tömeggel ajándókozíuk meg az orszá
got, mely remélhetőleg a normális gazdasági 
viszonyok szilárd alapját fogja képezni azon 
értéktelen, veszélyes elemek helye*, mely 
elem ma a züllés utján haladó gyermekek 
tömegéből kikerül. Minden város, esetleg 
megye rendelkezik annyi anyagi erővel, hogy 
az ilyen züllés utján haladó gyermeket saját 
intézetében közösen, orvosilag nevelve meg
mentheti a haza, tehát a társadalom számára.

A külföldön — Krisztiniában és több 
helyen — áll és eredményes munkát végez 
számos ilyen intézet. Városunk, megyénk tár
sadalma annyiszor adta tuár lélekemelő, szép 
példáit áldozatkészségének, hogy egy kis jó
akarat és állami támogatás mellett egy ily
nemű intézet felállítása, ha a vozotökörök 
komolyan akarják, feltétlenül biztosított.

Alkalmas helyül kínálkozik számára a 
városi erdő.

Budapest.
Görgey István.
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A Bessenyei-kör raiivészestéje.
Ha a Bessenyei-kör müvészestéin már 

is szokásba vették volna azt a rendszert, a 
®ely mint halljuk, a következő téli estéken 
csakugyan meg fog honosíttatni, hogy a 
meghívón jelzett időpontban az estét tényleg 
megkezdik és pedig úgy, hogy a terem 
ajtóit elzárják a későn jövök elől, sok izga
lomtól menekült volna meg a február 23-iki

estén nemcsak a kör érdemes főtitkára, ha- 
uem az estén közreműködő Isaye Jcnó he
gedűművész, sőt Vietorisz József dr. is.

ügy történt az eset, hogy Jsayonak 
már másnap este Linzben kellett hangver
senyeznie. Minthogy pedig Nyíregyházáról 9 
órakor indul az utolsó vonat Budapest felé, 
hogy Linzbe eljuthasson, az este után kocsira 
keiiett ülnie, hogy Debrecenben még utol
érhesse az onnan éjjelt 2 óra után induló 
vonatot. — T í z  órakor tehát múlhatatlanul 
indulnia kellett. Ezért maradt az est utolsó 
ponljául a Vietorisz dr. felolvasása s ezért 
állott ki annyi izgalmat Popini dr. meg a 
hegedűművész is a közönség késedelmes 
gyülekezése miatt.

Bizony féíkilenc felé járt az idő, ami
kor a Lutner Márton arcképeire emlékeztető 
művész az emelvényre kiléphetett. Még igy 
is többen valának, akik késvo érkezének s 
zavarták a hangulatot.

Az első benyomás a meglehetősen kor- 
pulens, az ötvenes években járó művész 
megjelenésével mintha nem a legkedvezőbb 
lett volna. Hanem aztán, mikor játszani kez
dett, s játékába maga is, a magával ragadt 
közönség is mind jobban belemélyedt, mind 
inkább általánossá vált az a meggyőződés, 
hogy nagy, igen nagy művészhez van sze
rencsénk, a legnagyobbak közül valóhoz. — 
Akiben nemcsak megvan, de teljes mérték
ben és teljes harmóniában van meg az igazi 
művészek hármas főkelléke: a technika, a 
tudást és a lélek.

Technikája úgy balkezének útjaiban mint 
jobbjának vonóvezetésóben egyszerűen töké
letes. A legralfináitabb nehézségeket játszva 
győzi le, szinte föl se veszi. Tudása széles
körű mély és alapos. Hátidéi, Mozart, Schu- 
nann, Wagner, Wteuxtemps, egyaránt hü 
interpreíáiorra találnak benne. Lelket pedig 
annyit önt a játékába, amennyit csak egy 
rajongó művészi lélek produkálhat. Játéka 
közben észre sem vesszük, micsoda óriási 
nehézségeket küzd le hihetetlen könnyedség
gel, hanem csak magát a játszott darab szép
ségeit élvezzük. Nem lejátsza, a darabokat 
hanem a szó legnemesebb értelmében elő
adja a nagy zeneszerzők művészi gondolatait. 
Nemcsak tudja, nemcsak átérzi, hanem át- 
órezteti azokat hallgatóságával is.

Tapsokban nem is volt hiány s az igazi 
nagy művésznők láthatólag jól osott. hogy a 
Bessenyei kör közönsége megértette.

A zongorakisóret — lermószotesen Di- 
enzl Oszkár látta el, talán még a megszo
kottnál is jobban egyetértve azzal akit kísér 
Közbon önálló zongoraszámokkal is szerepelt 
egyebek között britlians ujj technikájáról is 
fényes bizonyságot téve egy Mignon-etűdben 
s a Grieg Koboldjában.

A uagysikerü est utolsó száma lett a 
Vietórisz dr. felolvasása. Azaz hogy csak 
végső, de nem utolsó.

Az „ Adyzmus‘-ról, vagyis „Ady Endre 
és társai‘ -róf, jobban mondva ezek ellen a 
mesterkélt keresetlenséggel, absynthgőzös 
világszemlélettel és szertelen önbizalommal 
feltűnést kereső úgynevezett tiatal irói cso
port ellon olvasott fel egy szellemes tilip- 
pikát. Nagv érdeme volt már az is, hogy a 
hangverseny után nemcsak együtt tudta tar
tan i a közönséget, hanem figyelmét és osz
tatlan érdeklődését mindvégig lekötni. Ami 
nemcsak a megírt dolgozatnak, hanem a fel
olvasás mikéntjének is érdeme.

— a

e régi programmpontjához való szilárd ra
gaszkodásokat, követelik a nemzeti banknak 
1911-ben leendő felállítását.

Nyíregyháza város hazafias polgársága 
i inát több izbon nyilatkozott ugyan ebben a 
j kérdésben, mégis helyén valónak tartjuk, 
i hogy eddigi álláspontjának újból is nyoma- 
j tókos kifejezést adjon. Szükségesnek tartjuk 
; pedig ezt a jelenlegi politikai helyzetre te- 
I kintettel azért, hogy pártvezéreinket támo- 
j gassuk abban a nehéz küzdelemben, melyet 

a külső és belső ellenségekkel szemben en
nek az értékes nemzeti jognak ervónyesiíe- 
soert keit meghívniuk.

Február 28-án, vasárnap d e .  11 óra
kor a városháza nagytermében nagy gyűlést 
tartunk.

Jöjjetek el mindnyájan, hogy az önálló 
magyar nemzeti bank érdekében hozandó 
határozatunknak mennél nagyobb erkölcsi 
súlya legyen I

Nyíregyháza, l lJÜ9. februái 20.
Hazafias üdvözlettel :

Somogyi Gyula,
a nyíregyházi függetlenségi és 48-as párt 

ügyvivő társ-elnöke.

Meghívó.
Polgártársak 1

Az önálló magyar nemzeti bank érde
kében országszerte megindult a mozgalom. A 
függetlenségi és 48-as párt vidéki szerveze- 
tói egymásután megnyilatkoznak e kérdésben 
impozáns egyöntetűséggel hirdetvén a párt

Pénteki levél.
A mentőszekrény és a kulcsa.

A dolog természeténél fogva szinte egy fo
galomnak kellene lenni a kettőnek, sőt szinte 
tölösleges, káros csaknem kulcs a mentcszok- 
rónyokhoz. A gyárakban, nagyobb ipartele
peken tartani kötelezett meníöszokrónyekhez 
amik hiszen épen azért volnának ott, hogy 
azonnal, rögtön, pillanat allatt nyújthassanak 
segélyt laikus emberek a gép vagy a kazán 
körül — sajnos, igen könnyen és gyakran 
előforduló baleseteknél. Tartsák csukva a 
szén vagy az olajraktárt, — az pénz, és 
csak pénzérték. A mentő szekrények tartalma 
azonban valami egyéb volna valójában, mint 
méterenként tudomisón hány fillér értékű 
pólyagáz, s nem tudómén hány deka tisztí
tott vattagöngyöl.

ügy, hogy szinte hihetetlen, meseszerü 
az a kis hir, — nem is merem történetnek 
mondani, bárhiszen nem szavajátszó embertől 
hallottam — hogy egyik, s hozzá éppen bal- 
esetekb n maholnap már helyi rekkordot érő 
ipartelepünkön megvan az eiőirásos, törvény- 

( kötelezte mentószokróny teljesen, minden 
kellékekkel bőven fölszerelve, a kulcsa azon
ban, nos hát a kulcs, az biztos helyeD, a r. 
t. egyik vezető emberénél, ben a városban 
van őrizet alatt.

Olyanforma ez igy, mint mikor a bér
lőim nagysága biztatta a cselédjét, hogy mi 
bajod, hiszen ott van a kenyér a kasztiiba 
bezárva, amennyi csak kell, naponta ölünk 
íizenliat-husz pulyka, fiba, iyuk és a hús 
felkü.djünk Becsbe és te éhezel?

Itt is megvan a mentőszekrény, mint 
valami eikölthetellen tartalék alap, hát vág- 
hatják-zuzhalják magukat az emberek kedvük 
szerint, — aztán a múlt héten is hogy leszelte 
egy gonosz kés az egyik asztalos ujját, hát, 
a szomszédba futottak át kötőpólyáórt, nehogy 
elvérezzen a szerencsétlen, mire orvost, mento- 
kuksot kiszalajtatnak kb. négy kilométer 
távolságon átal.

Merő véletlensóg azonban, hogy éppen 
ott, közvetlen szomszédságban egy másik 
ipartelep is van, Bár hiszen az már aligha 
véletlen, hogy ott a mentőszekrónyhez a 
kulcsot is odabizzák.

De ha nem volna ? Vagy ha ott is záros 
helyeu tartanák a kulcsot? Vájjon akkor kit 
terhelne a gondatlanságból ha nem is okozott, 
de meggátolni elmulasztott emberhalál éretti 
felelősség ?

Farsangi czikkek S T E R N  S Á N D O R
i °_ urj. és női divat, kézimunka üzletében Nyíregyházán,
leszállított árakon "9 %. oooooo Pazonyi-utca 2. öoo go
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HÍREK.
Képviselet Tegnap az nagy fontosságú tár- | 

gyakban határozott városunk képviselete. T u
domásul vette, hogy a takarékpénztár egyesü
let a szegényházra tett alapítványát 30,000 
koronára kiegésziti, az utbiztos utiáltalányát i 
400, lakbérét pedig 300 koronára felemelte, 
a piacrendtartási szabályrendeletben kimondotta 
hogy az arnsitás kezdetűtől számított 3 órán | 
belül ismét árusitók ne vásárolhassanak, a Sóstó 
építésének kérdését a szakosztályhoz utalta, a 
Bessenyei körnek szabad lyceuture 800 koronát 
adott, torna és vívó egyletnek pavillon épí
tésre 1000 koronát falyósitott, az uj vasúti 
államás építéséhez már most szükséges terílle- | 
tek átadását elrendelte, a nöipariskolát at nem j 
nem veszi, mivel az állam sogelyt meg nem i 
kapta, u polgári fiúiskolánál egy segédtauári j 
állást szervezett, Rónay Jenőt a szabolcsi Ili- j 
telbank részéről képviseleti tagnak pótlólag ; 
bevette, az uj honvéd laktanya építése céljából j 
kijelentette a miniszternek, hogy a befektetés , 
6 és fél százalékával is beéri bérlet címén. A 
központi választmányba Ruttkay Gyulát 4S j 
szótöbbséggel 10 ellenében beválasztotta.

A miniszter megengedte hogy az 5-ös 
csapatokban a kisipari gép és szerszámkiálli- 
tásra utazók féláron utazhassanak Budapestre. 
Közelebbi felvilágositá.-.t az ipartestület ad.

A vallásügyi miniszter Hangi Uitila nyír
bátori óvónőt Felsővizsórn áthelyezte.

Kinevezés. Kondor Mihály volt nyíregy
házi állatorvos állategózsógügyi felügyelővé 
neveztetett ki.

Községi és felekezeti iskolai hatóságok 
és tanítók figyelmébe. A vallás és közoktatás 
ügyi m. kir. minizzter urnák f. évi február 
hó 12-ón kelt 19436 909 sz- rendeletével a 
községi és hitfelekezeti elemi iskolai tanítók 
illetményeinek az 1907 évi XXVII í. c. alap
ján visszamenőleg történő rendezése tárgyá
ban minthogy az iskolafentartók a vonatkozó j 
kérvényeket kellé időben (t, i. 1908 évi | 
márc. hó végéig) felszerelni es a közig, bi- j 
zottság utján felterjeszteni képesek nem vol- ; 
tak — tekintettől azon körülményre, hogy a ] 
tanítók nagy száma jogos illetményeitől o! j 
ne üttessék — akkép intézkedett, hogy ezen 
államsegélyeknek 1907. évi jul. 1-től leendő 
kiutalványozását az 1908 év költségvetési 
kezelésének hatályára is kiterjesztette. Éhez 
képest figyelmeztetnek az iskolai hatóságok 
hogy az 1908. iiletvo 1907 évre visszamenő- ' 
lég csak azon kérvények alapján lesz módjá- j 
bán a Miniszter urnák államsegély- engedé
lyezni, illetőleg kiutalványozni, molyok tel- ! 
jesen és hiány nélkül felszerelve a közig, bi- I 
zottság utján legkésőbb 1909 évi március hó ' 
15-ig Íeiíerjesztetnek. Nyíregyháza, 1909 fob- ! 
ruár 23- Tanfelügyelősóg. !

Emlékeztető Az izr. nőegyletnek lapunk
ban már ismertetett fényes kabaréja f. hó 27- 
én lesz a Koronában megtartva.

Jubileum. Eötvös Pál kir. pénzügy-igaz- : 
gató helyettes tegnapelőtt ülte meg 40 éves 
működésének jubileumát. Ez alkalommal a j 
pénzügyitisztviselők testületileg keresték fel, 
a kiknek nevében Eckert Elek pénzügy* 
igazgató méltatta az ünnepelt érdemeit. Ez
után a társaság elvonult a Kiskorona külön 
termébe, ahol számos felköszöntőt mondottak.

Adomány. A Nyíregyházi Takarékpónz- 
tár Egyesület 40 korona, a Szabolcsi Hitel
bank pedig 20 koronát volt szives a Magyar- 
országi Munkások Rokkant és Nyugdíj- 
egyesülete uyiregyházi fiókjának adomá
nyozni, melyért ezúton mond köszönetét az 
elnökség.

Talált tárgy. Rendőrségünkhöz egy- sze- : 
kérhez való kötelet szolgáltattak be.

Keztyük
Szarvas bőr bélelve 
3 korona 20 fillér 
Szőrmével bélelt 

3 korona. 
Tricot és kötött 20 
krajcártól feljebb!!!

„S Z A B 0 L C S“ 1909. február 27.

Á kereskedő ifjak egylete folyó hó 20 áo, 
a Korona termeiben tartotta meg rendes évi 
bálját, moly alkalommal — úgy mint eddig — 
fényes erkölcsi siker koronázta a rendezőség 
fáradozásait. Különös kedves képet nyújtottak 
a nagy tőrömben felállított sátorban árusító 
hölgyek. Az osto kitünően sikerült, és a 
megjolentek a kora hajnali órákig maradtak 
együtt.

A tánce3tólyeu felüld'.ettek: Beregi 
Sándor 2, Beregi Dezső 2, Kiss Károly 4, 
Kráiuer Sándor 2, Grosz Jenő 2, Rozsnyai 
Elek 2, Dr. Bartos Sándor 20, Grossmann 
Frigy-es 2, Löfüovics Andor 1, Hübsoher Bar
nát 3, Weisz Ernő 2, Klaftar Mór 1. Burger 
János Pazony 5, Burger Pál 5, Silberstein 
Ignácz 7, Silberstein László 4, Éried Soma 2, 
Gábor Arthar 2, Szűcs Géza 2, Dr. Goldman 
József 3, Szarvadi Mihály 4, Lichtrnan Imre 7, 
Dr. Éried Sándor 4, Dr. Hanstein József 2, 
Klein Jenő 1, Silberstein Imre 1, Szántó Ig
nác 2, Ehrenfold Márton 5, Gábor József 5, 
Haristoin Jenő 2, Rosonthál Gyula 24, Beue- 
dicht Sándor 7, Preiser Izidor 2, Dr. Ungár 
Barna 2, Stein Ignác 4, Zoltán József 5, 
Wirtsaftor Odó 3, Vajda Dezső G, Ungár Ernő 
4, Szamueli Lajos 4, Schwarcz József 4, Szabó 
Miklós 2, Schechtor Aladár 2, Dr. Juhász Sán
dor 2, Bernáth Zdgmond 4, Rónai Miksa 1, 
Szilágyi Mihály 2, Klaftor Ignác 4, Farkas 
Márton 1, Márton Pál 2, Glück Dezső 8, 
Silberstein Miklós 10 koronát. Jegyeiket meg
váltották : Práger Károly 5, Domány Elemér 
3, HolTmann Mihály 20, Leichter Sámuel 5, 
Kohn Ignácz 5, Lenhorn Sándor 5, özv. dr. 
Szőke Jáuosuó 4, özv. Wirtshafcer Árminná 
G. Kovács András 20. Ungár Béla 6, N. N. 3, 
Stern Sándor 4, Hercz Pál 4, Rosenthál Gá
bor 3, Gorő Gyula 5, Löviuger Soma 3, özv. 
Goltlieb Mérné Balkány 7, Brüll Simon 5 
Barueh Artúr 10 koronával.

Nyilvános köszönet. A kere kedő tanonc
iskola céljaira a uyiregyházi Kölcsönös Sa- 
góly-zó Egylet 30 koronát, a nyiregvházi T a
karékpénztár Egyesület 100 koronát, a Sza
bolcsi Hitelbank 50 koronát, a Szabolcsi Ag
rár Takarékpénztár 50 koronát, a nyíregyházi 
Általános Iliteliatézel 25 koronát adományo- 
zott. E nemeslclkü adományokért az iskola 
nevében hálás köszönetét mond, Ruhmann 
Andor, igazgató tanító.

Ami mindenkit érdekel. Egyesületünk fenn
állásának 50 éves fordulója alkalmából az 
1910. évben tervezett mezőgazdasági és ipari 
kiállításunk célszerű előkószitóso szempont
jából — különös súlyt helyezve minden 
tényező közreműködésére — teljes tisztelettel 
van szerencsénk minden, ügyeink iránt érdek
lődőt a kiállításunk előkészítő nagy-bizottsá
gának f. évi mártius hó 7-én d. e. fél 11 
órakor Nyíregyházán a városháza nagyter
mében tartandó ülésére meghívni. Ez alka
lommal tervezzük a főbb előkészületi intéz
kedéseket megbeszélni s az egyes szak
csoportok bizottságait is megalakítani, mely- 
bizottságok a tervezet keretében a végre
hajtó bizottság utján önállóan intéznék cso
portjaik ügyeit. Kelt Nyíregyházán, 1909. 
febr. 2 <. A szabolcsvármegyei gazdasági egye- 
sülét nevében Zoltán Sándor e. alelnök, Szik- 
szay Sándor o. titkár.

Esküvő. Borbély Sámuel helybeli könyv
kereskedő és nyomdatulajdonos vasárnap tar
totta esküvőjét Simonits Margit urleánynyal.

A kereskedők és gazdaköre f. hó 21-ón
tartotta meg ez évi közgyűlését, amelyen a 
tagok nagy számmal jelentek meg. Ez alka
lommal előterjesztette a vezetőség a dr. Iíoff- 
man Móricnak, a kör ügybuzgó titkárának, a 
múlt óv lefolyásáról mesterien összeállított 
jelentését, melyben részletekbe menöleg fog
lalkozik ai üzleti elet minden ágazataival. A

közgazdaságról és pénzintézetekről szóló rész
hez táblázatos kimutatást csatoltak, inelylyel 

l messzo túllépik a hasonló egyesületek jelen
téseinek határát és nem elégszenek meg a 
megtörtént dolgok felsorolásával, hanem az 
olvasónak es\- valóban értékes müvet adnak 
a kezébe.

A nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület
nél az uj részvényeknek a kiadása már kez
detét vette.

Köszönet. A nyíregyházi Takarókpónz- 
tárogyesülot tekintetes Igazgatósága iparosta- 
nőne iskolánk céljaira küldött nyolcvan korona 
kegyes adomány-áórt fogadja hálás küszöne- 
temet. Nyíregyházán 1909 február 20 án Or- 
sovszky Gyula igazgató.

Ujitas a postán. Négy nappal ezelőtt a 
I nyíregyháza-budapesti táviróvonalra Hung- 

has félő betünyomógépet szereltek, inelylyel 
felényi idő alatt lebot a sürgönyöket továb- 
bitani.

A múzeumok és könyvtárak felügyelőbi
zottsága legújabban elhatározta, hogy a kór
házakban is állít fel ingyen könyvtárakat. Ilyet 
kap a helybeli Erzsébet kórház is, Budapesten 
a Szent János kórházban folytatott kiserietek 
szerint fertőtlenítés mellett a könyvek bátran 
adhatók más betegek kezébe is.

Eljegyzés. Tannonbaum Viktor eljegyezte 
Lipschitz Sámuel és neje nagymüveltságü le
ányát Margitkát Gáváról.

Kovács János gávai lakos építő, elje
gyezte Bodnár Ilonkát Sátoraljaújhelyről.

Nyugtázás és köszönet. A Nyíregyházi 
• Takarékpénztár egyesület tekintetes igazga- 
1 lósága Tanitók-Háza szabaalapitványuk tör- 
! losztósóre ez évben is ötven koronát adomá

nyozott. Fogadja ügyünk érdekében ismételve 
tanúsított szives figyelme és áldozatkészsé
géért hálás köszönetemot. Nyíregyházán 1909 
február 20-án Orsovszky Gyula a szabolcs- 
vármegyei tanítóegyesület elnöke.

Az uj bortörvény életbeléptetéséről szóló 
' rendelet a városháza kapuján ki van íüg- 
1 gesztve.

Szőlőtulajdonosok figyelmébe. Folyó évi 
; március hó 6 án szombaton d. e. 9 órakor 
i Nyíregyházán a városháza nagytermében ifj. 

Tóth Károly- m. kir. szőlészeti és borászati 
kér. felügyelő a „szőlészet és borászat* ci- 

‘ mén szakelőadást tart, melyre ez utón is min
den érdeklődőt tisztelettel meghívunk. Kelt 

! Nyíregyházán, 1909. február 27. Szabolcsvár- 
megy-ei gazdasági egyesület.

A nagykállai elmegyógyintézetben tracho-
I más megbetegedéseket észleltek melyeknek el - 
j folytáén érdekében szigorú óvintézkedések vé- 
| tettek alkalmazásba.

Nyilvános köszönő'. Farsang vasárnapján 
| a „Nyíregyházi Dalegylet* által rnndezett Vt-ik 
; vigestóly az egyesületet pártoló közönség 
í nagy részvétele mellett tartatott meg. Ezen 
| vigestóly- úgy- anyagilag, mint szellemileg 
i teljesen sikerült. Á vigestólyen az egyesület 

céljaira a következők felülfizettek : id. Kállay 
■ András 50 korona, ifj. Kállay- András 18 kor. 
í Dr. Konthy' Gyula 10 kor,, Liptay- Jenő 8 kor., 

Piszer János, Aranyos István, Petrovics Gyula, 
I Csengery Gyula 5—5 kor., Surányi Imre, 

Geduly Henrik, Bogár Lajos, Géhi György, 
Barucha Pál 4—4 kor., Barzó Pál 3 kor., 

i Vrabec Andor, Puskás Károly, Magyar La- 
jós, Hunyadi László, Marozsányi József, Barzó 

j György, Szabó Kálmán, özv. Jánószky And- 
rásné, Jánószky Andrásné, Dr. Schön Viktor, 
Dr. Vili György, Papp Béla, Kovács András, 
Kéry József, Juhász László, Novák Zoltán, 
Szabó István, Sztatkevicz Gyula. Csázik Jó 
zsef, Tomasovszky László, Ruzsonyi Pál, 
Antal János és Pivnyik András 2—2 kor., 

| Dr. Szőke N., Szalay Illés, Fogarassy József, 
i Szalai Dáuiei, Szmoíár József, Dokupil Gyula,
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Lényei Dozsö, Móric Józsefnó, Tárcay Endre, I 
Fekete József, Mácsánszky Sámuel Glovicky 
lózsef, Dalos Péter 1 — 1 korona. Hálás kö
rönét a dalegyesület részéről.

A répamagról A magyaróvár! növénytani 
állomás kisértetei szerint a csávázott répamag 
jobban csírázik, ha a készítése kellő gondosság
gal történt.

Sok az eszkimó kevés a fóka A mun-
ktícsi pénzintézetek ima kérik az ország ha- I 
süU|ó intézményeit, hassanak oda, hogy újabb I 
bankok ne alakulhassanak, mert azok felállí
tása egészségtelen versenytérére viszi a pénz
intézeteket.

A nyíregyházi chevra kadicha izr. szent-
egylet f. hó 28-áu d. u. 2 órakor tartja meg 
tisztújító közgyűlését.

Köszönet. A Takarékpénztár-egyesület i 
a nyíregyházi gör. kall). elemi iskolába járó , 
szegény gyermekek ruházására 50 koronát 
adományozott, melyet a szegény gyermekok 
nevében is hálás köszönetét fejezi ki az is
kolaszék elnöksége.

Dalestély. A városi dalegylot régen ló- j 
patt fel nyilvánosan, de a látszólagos tótlen- 1 
sóg nem volt a semmitevés ideje, amiként az ! 
a 21-iki dalestélyen be is igazolódott. Az 
előadott darabok valósággal művésziesek vol- í 
tak és a vigestélyen megjelent nagy közönség 
elragadtatással beszól róluk Sexty Lilyko ; 
„művésznő leszek* jóro már csak annyi a I 
megjegyezni valónk, hogy már is az, Garai 
Kálmán kupiéi nagy hálást értek el. Némethy 
László és Kovács János karikatúráit és Illés 
Józsefnek Vietórisz Dániellel együtt oiöadott ; 
énekes belépőjét megérdemelt tapsokkal ! 
honorálták. Ligeti Lajos cabareiszámai és ' 
Gyurcsány Béla büvészeíi mutatványai meg- | 
lepetés számba mentek s ez természetes is, | 
mivel ezen a téren már nem diletánsok. [ 
Tamáska Endre monológját hagytuk utoljára, 
de nem azért, mintha érték tekintetében az 
volna az utolsó. Annyit mondunk csak róla. 
hogy ügyesen vezeti a szót és nagy mérték
ben járult hozzá a program változatossá tető
iéhez.

Est. A fog imnázium estélyéről mái' ad
tunk hirt melynek 5 0  tagú rendező bi/.otsága j 
most küldötte szét. a következő meghívót. A j 
nyíregyházi ág. h. *;v. főgimnáziumi ifjúsága: 
1909. évi március hő G-án a városi színházban, 
estét rendez, melyre kivíil címzettet és b. csa- j 
1 áriját tisztelettel meghívja a rendező hizotság. 
Helyárak : Páholy 1U K. Körszek 2 K. Erkély 
1 sor 2 K. többi sor 120 K, Diákjegy és 
karzat 50 fillér, kezdete 8 órakor. Előadás ' 
után táncmulatság lesz, u Korona szálló dísz
termében. Jegyek előre válthatók Kozák István 
fogim. tanár urnái Műsor: I. Normann dala, 
zenéjét szerzetté íSantroch Alajos, előadja a 
főgimnáziumi daloskor. 2- Chopin : B&rcarolie. j 
J homan : Capriccio, zongorán előadja Gutmanu 
Nándor, Thoman István zougoromilvész tanít
ványa. 3. A munkácsi rab, Irt Jókai Mór, sza
valja Keliner Böske k. a. 4. L.s/.t: Ropsadia, 
zongorán előadja Guttruanu Sándor. 11 Heidel- 
bergi diákélet. Irta: Maier-Filrster Vilmos. 
Fordította : Dr. Márton Miksa. II. felvonás. 
Személyek: Károly Henrich száz örökös herceg 
Kastal László Vili o t. Dr. pbil. Jüttner Mu
rányi Kálmán VIII. o. t. Lutz. főkomornyik 
Porubszky András VII. o. t, Gróf Asterberg 
Desler a „Saxonia* tagja Zitás Bertalan ViL. 
o t. Pilcz Károly Pivnyik Gyula Vili. o. t. 
Kurth Engelbrecbt Poliák László VIII. o. t. 
Wedell lovag a „Brussia* tagja Kovács Dezső 
VIII. o t Magyar diák Barthos Tamás VII. o. 
t Rüder korcsmáros Schőnfeld Péter VIII. o. 
t Rüderné a neje Lórencz Margit k a, Dörf- 
felné Oláh Gizi k. a. Katica Ruzsonyi Katók. 
h Schöllermanu Oláh György VH o. t. Keller- 
mann Lórencz Béla VIII. o. t. I. diák Bozán 
Jenő Vili. o. t. II. diák Havas Ander VIII o. 
t. Egy muzsikus Hoffruaiui Pál VIi. n. t. Diá
kok, a »8axonia*, „Brussia* és különféle egye
sületek tagjai, továbbá cigányok- Szin: Rüder 
korcsmáros kerti helyisége Heidelhergben. 
Súgó: Pataky Béla Vili. o. t.

UJ törvényhatósági közút. A tDzapolgári 
független 48-as polgári körből indult ki azon 
mozgalom mintegy fél évvel ezelőtt melynek 
az volt a célja, hogy a Tiszapolgár, Hajdú
nánás és H.-böszörmónyi ut épitossók ki állam 
költségen és vétessenek fel a törvhat. koz
mák kötelékébe. A mozgalom sikere érde
kében Dr. Papp Zoltán, érsz. gyűl. képv.

. S Z A B O L C S '

vezetésével nagyszámú küldöttség tisztelgett 
első ízben, a vármegye alispánjánál utóbb 
magánál a kér. miniszternél, mint örömmel 
értesülünk a fáradozás sikeres volt ameny- 
nyibon a miniszter a kérelemnek eleget tett 
és már a tavaszon megkezdődik a Tiszapol
gár— h.-nánási ut építkezése. A kereskede
lemügyi miniszter őzen ut helyszíni szemléjét 
márcz. 22-ére tüzto ki melyen képviseltetni 
képviseltetni fogják magukat Szabolcs és Hajdú 
vármegyék is. Kossuth F. kereskedelemügyi 
miniszter helyett Szunyogh Dozsö műszaki 
tanácsos lesz a helyszíni szemlén. Ez az ered- j 
meny fényesen bizonyítja, hogy kis emberek j 
összetartással mikép érhetnek el nagy célt. |

Halálozás. Mély részvéttel értesültünk 
ama gyászhirrői, hogy Ruhmanu Andor ág. ! 
evang. népiskolai igazgató Andor nevű fia | 
ifjú korában elhalt. A gyász által sújtott csa
lád a következő jelentéssel számol be vesz- I 
tőségéről: Ruhmann Andor és neje szül. 
Diilnberger Adél a saját, valamint gyerme- I 
keik : Béla és neje szül Karlovszky Erami, | 
Jenó, Emil és Kornél, úgyszintén Dr. Hoff- 
mann Kmilnó férjével, gyermekeivel, Gyulay 
Jánosnó férjével, Gyurcsány Béla, Scheer El
vira és Kornél unokatestvérei nevében is j 
fájdalomtól megtört szivvel tudatják, hogy a 1 
forrón izeretott gyermek, testvér és rokon 1 
itj. Ruhmann Andor gyógyszerész gyakornok ' 
életének 18 ik évében, hosszas szenvedés ( 
urán o hó 10-én elhunyt. Drága halottunk 1 
földi maradványait folyó hó 22-ón d. u. 3 
órakor fogjuk az ág. h. ev. egyház szertar
tása szerint az Eötvös utcai gyászházból a 
vasút melletti sirkortben örök nyugalomra j 
helyezni. Nyíregyháza, 1909. február hó 20- i 
án. Tied a nyugalom, mienk a fájdalom!

A világ nyelv, esperantó csoport megala
kulása. A „La Verd a Standardó* czimü orszá
gos magyar esperantó Egyesület debreceni 
csoportja f. é. február 24-én tartotta alakuló 
gyűlését a Bika szálloda kis termében. A 
terem zsúfolásig megtelt érdeklődő közönség
gel, közöltük igen sok hölgy is volt. A fő
városi csoportot ifj. Marich Ágoston képvi
selte. Elnökké Török Pótor tanárt, a debre
ceniek ósz esperantisla bajnokát választották 
meg egyhangú lelkesedéssel. Jegyrző lett : 
Rajczy Rudolf. Pénztárnok : Király István. 
Tervbe vau véve ilyen csoportnak Nyíregy
házán leendő fölállítása is. Debrecenben az 
érdeklődés annyira fokozódik, hogy napról- 
napra tömegesen gyűl a tagok száma. A mit 
elősegít az is, hogy egész idényre csekély 6 
koronát kell fizetni, a könyv ára 3 korona, 
tehát összesen 9 kor.-órt 3 hót alatt bárki is 
könnyen elsajátíthatja őzen nemzetközi nyel
vet. Érdeklődőknek készséggel nyújt felvilá
gosítást a fővárosi központi iroda. „La Verda 
Standardó" Budapest, Üllői-ut 59. Debreczen- 

5 ben Rajczy Rudolf jegyző csokonai-u. 13. d.
5 u. 2 —4ig. Tömeges jelentkezések folytán a 
; debreceni csoport márc. elején már megkezdi 

működését, melynek ideje a Debreczeni új
ságban lesz jelezve.

Kóménytüzek. A dermesztő hideget nem
csak a hőmérőkről vezetett jegyzetek örökí
tik meg, hanem a kémény tüzek krónikája 
is. Vasárnap a városházánál volt kémónytüz, 
szerdán pedig Babicz Józset hatzeltóri épüle- 

1 tónak kéménye lobbant fel. Kár azonban nőm 
származott, mert a tűzoltóság csirájában el
fojtotta a voszodelmot.

Menyasszonyok és vőlegények, vala
mint Debreczenen kcresztüiutazók és arany 
ezüst és ékszer ajándéktárgyak beszerzése 
előtt álék figyelmét felhívjuk a Löfkovits 
Artbur és Társa arany, ezüst, óra és ék
szeráru üzletére, mely Magyarországon a 
legnagyobb s Debreczenben a Piac-utcán 
van. —

Betörők. Makula János, Gusztáv és József 
állandóan a nyíregyházi vásárokat tisztelik 
meg sovány gebéik felhajtásával. Ennek az 
otthoniasságnak lehet betudni, hogy ók azt 
hiszik, hogy nekik már több szabad,  ̂ mint. 
más utszéli cigányoknak. Tegnapelőtt például 
feltörték a vásártéri vasúti állomás raktárát 
és tyukketreczót, honnan lisztnemüt és ba
romfiakat loptak 80 korona értékben. Most 
a fogházban mérlegelik legutóbbi tettük hord- 

I erejét és azt, hogy miért is hasonlítanak ók 
1 olyan nagyon a nyárban elkövetett lopások 
I alkalmával megfigyelt tettesekhez.

Elragadt lovak. Tamás József pilisi lakos 
lovai Nyírbátorban elragadtak, mely alka
lommal a tulajdonos leesett a szekérről. — 
Tamás sérülése súlyos, a kellemetlenséget 
fokozza az is, hogy azóta a két lónak nyoma 
veszett.

Tűz. Tegnapelőtt tüzet jeleztek az őr
ségen, ahonnan az a pazonyi-utca 5. szám 
alatt levő Marsalkó-fóle házhoz ki is vonult. 
Ott azonban kevés teendője akadt, mert egy 
taplómódjára izzó, egyetlen sörös üveg szal
ma hüvelye égett csak, melynek füstje 
azonban a pincéből kiszivárgott és meg
rémisztetté a környezetet.

Sporteseményt képező rendkívül érdekes
műsorral jön az Apolló színház e héten. Si
került megszereznie egy oly felvételt, melyet 
csakis legmagasabb engedólylyel szabad le
játszani. Műsoron : Vetólytársak. Ohnet egyik 
kitűnő regénye mozgófényképekben feldol
gozva. Elökellö francia színművészek közre
működésével. Nagyon érdekes. Vasárnapi 
pihenő. Nagyszerű humoros történet derűs 
jelenetekkel. Az ördög csizmája. Pompás 
színes látványosság, Kacagtató mese. Nagy
szerű filmujdonság. Példás asszony. A héten 
megjelent újdonság. Gyönyörű jelenetekkel, 
romok, művészies szinterekkel. Cselódott örö
kösök. Kitűnő humoros képsorozat. Derűs 
jelenetekkel. Alfonz spanyol király tisztele
tére rendezett udvari vadászat Erdélyben. 
Remekül sikerűit természetes felvételek a 
nagystillü vadászatról. Rendkívül érdekes 
sportjolenotok. E képsorozat Józ«ef főherceg 
tulajdonát képezi s legmagasabb engedóly
lyel lesz előadva. Az érezbánya. Bendkiviil 
tanulságos természetes felvételek a technoló
giából. A fémek bányászása és feldolgozása 
bányák, huták, látképei, stb. Telefon fülké
ben. Ósiási hurnoru kép. Rendkívül sikerült 
képsorozat tragikomikus jelenetekkel. Nagyon 
kacagtató história. Ezen előadásokat ajánljak 
városunk sportkedvelő müveit közönségeinek 
figyelmébe. Előadások miut rendesen szom
bat, vasárnap és hétfőn este 8 és 0 órai 
kezdettel. Vasárnap d. u, 3 7-ig fólhely- 
árakkal.

A „Cyklop“ és  W. K. W. védjegyű 
férfi, női és gyermek cipők egyedüli elá
rusítója Friedmann S. Sándor (Városház
palota.)

A Jókai szoborra 70577 korona 11 
fillér gyűlt be eddig kérik a szabolcs- 
megyei közönségének még nem adako
zott részét, hogy adományaikat a Ma
gyar általános takarékpénztárhoz Buda
pestre küldjék be.

Az Országos vasutas szövetség 35
vidéki kerülete gyülósezett f. hó 20-án 
Budapesten, amelyen a szabolcsi csoport 
is képviseltette magát. Tudomásul vették 

í a kormány által elrendelt vizsgálatnak 
beszüntetését és foglalkoztak a vasuta
sok bankjának iétesitósóvel.

Halálozás. Lapzártakor értesülünk, 
hogy özv. Bodnár Istvánnó, dr. Bodnár 

| István ügyvéd édes anyja mára vára
déra meghalt.

A kir. adóhivatali tisztviselők vasár
nap Budapesten nagy gyűlést tartottak, 
amelyen állástloglaltak a kir. adóhivatal 
nevének állampónztárakra való változ- 

, tatása és 1910-töl a státusz rendezése 
! mellett.

Érdekes munkakönyv. Egy tolonc érke
zett a héten Nyíregyházára, melynek a bé- 
kósmegyei Endrődön 1905 februáréban 86 sz. 
a. kiállított munkakönyvé a következő ada
tokat tartalmazta. Neve : Gyuricza Antal, 
szül. 1877, vall. r. kath. családi állapota nős. 
állandó lakhelye alacsony. Termete kerek, 
Arca sárgás. Szeme fekete, szemöldöke ren
des, szája fekete, hajai épek, szakála borot
vált, különös ismertetőjele nincs. Azt elhisz- 
szük, hogy a szegény munkások állandóu l 
alacsony szobákban lakuak, de ahoz nem il-
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ik sehogysem a jólét je le : a kerektermelü- 
ség. A sárga arcszin is kétséges, melyet te
téz a fekete szájuság és a hajak nyiratlan- 
ságát tanúsító épség. Az a legkülönösebb a 
dologban, hogy az elmondottak egyike sem 
különös ismertető jel — Endródön.

Vörös, fagyos, fslrepedt, érdss, durva, 
ráncos kezek 3 nap alatt ragyogó fehérré és 
bársony simává Úsznék a Kerper-készfinomitó 
haszualata által. Nem zsíros es nem ragad, 
tehát nappal is használható. Gyors éa biztos 
hatásáról és kellemes használatáról hazánk 
legkiválóbb szinesznii nyilatkoztak, köztük: 
Kiiry Klára, Petráss Sári, Márkusné Szoyer 
Ilona, Sz Varsányi Irén, Góthné Neot.ész Ella 
Ötvös Gitta. P, Gazsi Mariska, stb, stb. Egy 
üveg ára 00 fillér. 4 üveg bérmenve küld Kér- 
per-gyógytár Budapest V. Lipót körút 28. Ker- 
per bőrfinomitó mozsdószappan 3 darab 1 ko
rona 30 fillér, kapható. Nyíregyházán Lányi 
Dezső gyógyszerész es Eisler Károly cégnél.

Megbízható járású órák, divatos ék
szerek, jóminöségü szemüvegek nagy 
választókban. Grammophonok 40 kor.-tól, 
lemezek 2 kor.-tól feljebb kaphatók: 
K a zá r  órás-ékszerésznél, Városház-tér, 
(Török-ház.)

Szabolcsvármegye legnagyobb és már 50
ó t  óta fennálló néhai „ÍWutsch Samu“-féle j 
cipó-üzletet (Városi palotában) veje Fried- 
mann 8. Sándor átvette és azt u mai kor 
igényeinek teljesen átalakítva tovább 
▼ezeti. — Midőn is az uj cég mérték ! 
utáni megrendelésre műhelyét tetemesen i 
megnagyobbította, ajánljuk a n. é. közön
ség szives pártfogásába.

Órák és ékszerek, valódi ezüst, chinai és 
angol ezüst dísztárgyak, evő eszközök, alkalmi 
ajándékul igen jutányosán és felelősség mel
lett beszerezhetők Vrabecz órás- és éksze
résznél, Nyíregyháza, Iskola-utca 8.

Kovács Ernő női divat vászon és ke 
iengyc üzletét e hó folyamán városház 
utca 9. szám alatt megnyitja

Felelős szerkesztő és laprulajdonos:
HLATKY-SCHLICHTER GYULA.

75 százalék idő,

'Z'r )) megtakarítási W i a 'Lffpf / jL /. ̂ 9 " • • J

pénz és muuka- 
megtakaritás

a világhírű

John-féle

0 Z Hl 0  S 0
gépéi

ruhafacsaró és 
ruhamangorló

gépek, valamint

a legújabb rendszerű, folyton égő
kályhák, as2tal-tüzhelyek a leg

előnyösebben beszerezhetők:

W irtsch after Ármin
konyhafelszerelési vas- és mű

szaki áruk üzletében.

Steekenpferd 
Liliom szappan

legjobb brrfinomító, úgyszintén 
szeplő elleni óvszer.

= = = = =  Mindenhol kapható. —

Nyíregyházi takarékpénztár egyesület.

Hirdetmény.
A nyíregyházi takarékpénztár egyesület 

a f. évi tebruár 11-ón tartott közgyűlésében 
az egyesülői alaptőkéjének 1,000.000 koro
náról 1650,000. koronára való felemelését 
határozta el, a következő módozatok mellett.

1. Az egyesület 1300. darab uj egyen
ként 500. korona névértékű részvényt bo
csát ki, darabonként 1150. korona áron.

2. Ezen részvényekből 1000 darabra 
régi részvényeseinknek vau elővételi joguk 
oly módon, hogy minden 2 régi részvény 
után 1 uj részvényt jegyezhetnek. A többi 
300 darib uj részvényt a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület veszi át.

3. Az uj részvények árából befolyó 
1495000. koronából Ü50ÖO0 korona a rész
vénytőkéhez, 845000. korona pedig a töke- 
folemelési művelettel es az uj részvények 
kiadásával járó költségek levonása után az 
általános takarékalaphoz fog csatoltatni.

4. A kibocsátandó uj részvények az 
1909-ik üzletév jövedelmében a régi részvé
nyekkel egyenlően részesednek.

5. Az uj részvényükre szóló befizetések 
3 részletben és pedig a következő időben és 
részletekben teljesitendök:

Az i-ső részlet részvényenként 350 ko
rona 1909 március 8-től március 
rólag,

A 2-ik részlet részvényenként 400 ko
rona 1909 május 3-tól május 15-ig bezárólag,

A 3-ik és u'oisó részlet részvényenként 
400 korona 1909 juuius 14-től junius 26-ig 
bezárólag,

6. A részletek 1909 január 1-től a befi
zetés napjáig járó 5 százalék kamattal fize
tendők. A részvényeseknek jogukban áll a 
részvényekért járó egész összeget már az 
első részlet befizetésére kitűzött határidőben 
befizetni.

7. Az első részlet befizetése alkalmával a 
régi rószvényköpenyek — szelvényivek nélkül — 
lebélyegzés végett bemutatandók.

8. A részvényesek az első befizetés 
alkalmával megfelelő részvényutalványt kap
nak, amelyen a további részletek is nyug
táztatni fognak.

9. Akinek egy részvénye van 
amennyiben 
vánja — ‘j 
ványt kap.

10. Azok a részvények, amelyeknek áru 
a kitűzött határidők leteltével be nem fizet
tetik, vagy amelyekre nézve a részvényesek

31-ig bezá-

az
elővételi jogát gyakorolni ki

tt részvényre szóló részvényutal-

jog nem gyakoroltató, az 
fognak el- 

az általános 
Az eladás 

az illetőknek

által az elővételi 
igazgatóság által szabad kézből 
adatni; az igy befolyó többlet 
takarékalaphoz fog csatoltatni 
után a már befizetett részletek 
kamat nélkül visszafizettetnek.

11. Az uj részvények a teljesitott befi
zetések nyugtázásával ellátott részvény- 
utalványok ellenében 1909. október 1-ig fog
nak ktadatui. A  J j a  részvényekre szóló rész
vényutalványokért páronként fog egy egész 
uj részvény' adatni.

12. Az uj részvények a részvényesek
nek díjmentesen adatnak ki azonban a rész
vényesek által másra átruházott vagy eladott, 
valamint az igazgatóság által szabadkézből 
eladott részvények után a bélyegilleték és 
az átírási dij befizetendő.

Nyíregyháza, 1909. február 25,

A Nyíregyházi Takarékpénztár 
Egyesület Igazgatósága.

! Sérvben szenvedők!
A K E L E T I .
tőle cs. és kir. sza
badalmazott pneu-

W  &

matikus gummipslot-

sérv
kötők
vosi tekintélyek vé
leménye szerint a

„ . . i ,  l e g j o b b a k  a ma-
■ f  tyj S,lk nemében ! A!.

kálmán szerkezetük 
, ‘ob't-hi -a legnagyobb

és legrégibb sérveket
biztosan visszatartják!!

Árak: Egyoldalú 12.—K. Kétoldalú 24.-K .
L á g y é k s c r i r k ö t c k  egyszerű, de tartós minőség: 

Egyoldalú 6  —, 8 .— és 1 0 — korona. 

K étoldalú 1 2 .—. 1 6 .- -  és 2 0 . — korona.

K ö l d ö k s é r v k ö t ö k ,  h a s k ö t ő k  lógóhas, gy„ 
mór, vagy vesebaj ellen.

U j! Göresérharisngák varrat nélkül! Uj!
H a v i  b a j - k ö t é l  é k e k ,  h o r e t s r t e k  s , tb .

V alamint a betegápoláshoz és betegkény elemhoz szűk- I 

séges összes készülékeket a legjobb kivitelben, eredeti I 
gyári á rak  m ellejt szállít .•

K H R 1 T  / K I T T  1  0u|rimiáruk és be-
JV X L l I I  J .  tegápolási cikkek
gyára, Budapest, IV., Koronaherceg-utca 17.

m
LICHTMANN VILMOS

cég ajánlja
S y ir e g y l ió z á n ,  Széchsnyi>iép
3 . sz< saját házánál épült, dúsan fel
szereit gópraktárát, mindennemű külön
leges — l e g k e d v e l t e b b  — g a z 
d a s á g i  g é p e k  é s  g ő z e k é k
beszerzésére.

Nemkülönben: sok évi — és te
kintélyes — összeköttetései folytán kü
lön, jelzálogbanki ügyosztályt vezet in
gatlanokra nyújtandó legelőnyösebb 
törleszíéses kölcsönök megszerzésére, 
birtokok eladisa, parcellázása, és 

ilyenek bérbeadási ügyvitelére. m

Szőlő oltvány
<*s vesszőről nagy képes árjegyzékem et ingyen 
és bérm entre küldöm meg aki cím ét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni 
nem akar, mert sok hasznos udnivalót tartalm az. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai 
sim a és gyökeres vesszőkből, a világhírű 

rl)elawaré“-böl 1 */» millió készlet.
—  Olcsó ár és pontos kiszolgálás. ■■■■

S z ű c s  S á n d o r  f ia  szólötolope
B i h a i - d i ó s z e g

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobh

R é th p «  czukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

I d o b o z  6 0  f i l l é r .

Csak Réthy-félét fogadjunk el!

\ m \
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1 S ÍR K Ö V E K  1
q  mindenféle alakban és nagyságban ^

J leg o lc só b b  árak J
mellett kaphatók: ^

i FÍ3 IS MIND FIAINÁL 1
0  Kyiregyházún, Q
|p Vársnegychár-uicaia 5-ődik ssám. vs$
$  
m

1909. február 27. _

D u n k e l  V .  K .
Felső magyarhoni parkotgyár ős gőzfü- 

rész részvénytársaság Kassáii.
Ajánlja : kitűnő tölgyfából készült sok
szorosan kitüntetett parkettul, úgyne
vezett amerikait, tömör és berakott koc
káit jutányos árak mellett. Nedves ‘l i 
kasokba ajánljuk asplitilíbti rakott 
parkét óink sít. A ierak ás kívánatra gyári 
lerakók által a legpontosabban történik.
Kajzminták díjmentesen. I S I S ®  
@ @ @  'H» Nagybani kivitel rnindeníelé.

104 1909. szám.
f

Árverési hirdetmény.
Alólirott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhirro teszi, hogy a nyíregyházai járásbíró
ság 1908 Sp. II 850/3 számú végzése által 
Hunyady László nyíregyházi I. végrehajtató 
javára, 51 korona 20 fillér töke, ennek 
1908. év nov. hó 19 napjától számítandó 5% 
kamatai és 7 K. 20 fill. hird. díjjal eddig ösz- 
szesen 36 korona 70 fillér perköltség követe
lés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával hiróilag folüifoglalt és 1688 korona 
fillérre becsült bútorok stb. hói álló ingósá
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházi kir. já 
rásbíróságnak 1908. V. 2583/2. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis 
Nyíregyházán Búza tér. 8 sz. háznál leendő 
eszközlésére 1909. évi március hó 6 ik nap
jának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik 

í és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
í megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett 
: ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
j t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet igórö- 
I nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
j 1881. évi LX. t.-cz. 107, §-ában megállapított 
I feltételek szerint lösz kifizetendő.

Költ Nyiregykázán, 1909, február hó 20. 
napján.

Oláh Gyula,
kir. hir. végrehajtó

Gramophon áruház
Pazonyi-ii. (Taliy-ház.)

Legjobb minőségű gramophonok, 
különféle lemezek raktáron, nagy válasz
tókban, kedvező ré s z le tfize té s re
kaphatók. — Lemezek előnyös csere 
mellett váltatnak. Ugyancsak minden
féle kellékek kaphatók és javítások 
gyorsan eszközöltetnek.

Tisztelettel:
G ro n o o p h o ii á r ü h á z :

Stern Hermán.

Felsó'Sima-pusztán levő
„Messzelátó“ tanya: 442 magyarliold, 
52 holdra dohány-engedély, 10 hold 
szőlő, kellő gazdasági épületekkel azon
nali átvétel mellett haszonbérbe adó, 
vagy eladó. Bővebb értesítés nyerhető:

Dr. Balázs Bertalan
ügyvéd irodájában, Debreczenben.

l ' í f c r  
|  iÁ' it,

Méltóságos g éf DessBwffy testvérek
JdrályUdLi uradalmának faj magyar te
li vészoíébd!

0
S -É 2  éves tényt

a marsius hö 8-án, hátfőn Nyíregyházán 
tartandó országos vásáron önkéntes nyü- 
nános árverésen egyenként elfog adatni 
a legtöbbet Ígérőnek. &

jutányosán felvétet-

C L  A Y T Ó M  ík SHUTTLE W O R T H np
V ó o a d ^ J k ö r t i t

által a legjutinyo^abb árak racilett a^aniUtnak

L o c o m o b i i  é s  g ő z e s é p l ö g é p e k ,
szalmakasalozók, járgény-ctépiogépek, lóhero-cséplők, 

tisztító-rosták, koakelyozók, kaszáló- és aratógépak, 
szénagyüjtök, boronák, sorvatőgépek, Plánét jr. 

kapálók, szeczkaeágók, rópavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

aczAI-oktk, 2 - és 3 -vasu ekék és mindé'* 
egyéb gazdasági gépek.

W i p f l p t s ^ ^ k  nek a kiadóhivaíal-2 2 I H t i  í  f j  % J
bán. Képviselete Nyíregyházán Májerszky Barnabás gépgyárosnál.

wii/yz_ GfffiSE-SiLÖQLTVÁMYISKnW
A2 AliAMS FELÜGYELET MEILETT LÉTESÜLT

MILLENNIUI
TELEP
NAGYŐ5Z
TOnONTÁL M.

TCH JE9E1ME 500 KáT.tt0Lft 
KÉSZLET SOK MILLIÓ
ÁRJEGYZÉK INGYEN

fea
M tU lM n ü M T E L E rtN -V E T T E M

Meszet
Belföldi szenek 
Porosz szén 
Karwini szén 

Ösztraui ko
vácsszén  

Koksz 
Brikett 
Faszén

Száll it waggonszámra, 
valamint évi kötésre

Kiár Andor
CZtíg

MILLENNIUMTELEPEN'VET? C  ?

Miklós-utcza 23. szám

Kizárólag fával 
ége te tt biharm e- 
gyei (Élesd-Rév-

1’ Mezótelegd) fehér 
darabos mész. |

|  Évi term elés 10001  
' wagoon.

Telelőn inter- 
urbán: 445.

Sürgbujczim:
KLÁR ANDOR

K érjen  a já n la to t ! °Z Meszet
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Állandó butorkiállitás 
Glück Jenő bútoráruházában,

N y í r e g y h á z á n ,  P a z o n y i - u t c a  10. s z . ____________

oooooo

Minden vevőnek saját érdekében áll, hogy bútor szükségletét addig be ne sze
rezze, mig a nálam levő legnagyobb választékú, tulhalmozott mennyiségű és legszo- q  
lidabb kivitelű izleses, részben saját készitményü h á ló - , e b é d lő - ,  s z a lo n -  és _  
lu x u s  bútoraimat meg nem tekinti, mely alkalommal az igen tisztelt vevöközönség 
meggyőződhetik, hogy ü z le t e m  b á r m e ly ik  fő w á r o s i n a g y k e r e s k e d ő -  

^  v e i  i s  a  v e r s e n y t  m in d e n k o r  k iá l lja .  Cégem szolid, pontos és legjutá-
8̂ ^  nyosabb árai folytán már eddig is a legjobb hírnévnek örvend. Hivatkozva ismét a 

tulhalmozott raktári készletre, mely alkalommal az összes raktáron lévő bútoraimat

o bámulatos olcsó áron árusitom.
Teljes tisztelettel :8 A réz-, vas- és hajlított fa- 

0  bútort gyári árban árusitom.
OOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o
o

Magyar gyermek 
Mag ynr labda 
Magyar vegye 
Masrynr adja.

Minden magyar labda 
a cserkoszoruba foglalt

Magyar Labda”
^  bélyegzőt viseli. £•>

! Mást el ne fogadjunk!

Slinden jobb kereske- 
(lésben kapható. |k

Sírkövek
tíz százalékkal 

olcsóbb 
m int bárhol.

Nyíregyháza, 
Kótaji-utcza 5. szám.

<
<
<
<
<

A legnagyobb termést biztosító
kalászos-, luczerna-, csalamádé és kapás nö
vényeknél ; feltűnő jó eredményt mutat ki 

szőlőben (70—95 hektoliter) a

fekálkompost-trágya
(emberürülék, tőzeggel szagtalanítva), felül
múlja a műtrágyát, mert több évi termöerő- 

vel bir és tartós eső sem képes elmosni. 
100 mm. a telepen átvéve . . . . 70 K 
100 mm. vasútállomáson kocsiba rakva 90 K 
Vidékié külön ajánlattal szolgálunk az ottan 

álomásig bérmentve.

Oebreczeni Trágyagyár R. T.
Debreczen, Sas-utcza 3. szám.

K re is le r S im on
divat és szőnyegáruháza Nyíregyházán

Farsangi idényre
ajánlom gyönyörű selyem battistjaimat, 

madeira hímzések, gyapjú, viole delainek, át
tört battistok, pongeselymek minden színben, 
— teljes menyasszonyi kelengyék mesés 
olcsó árakban. Továbbá ajánlom az Erdélyi 
(Gredig) tele házban kizárólagos 

s z ő n y e g á r u  ü z le te m e t
ahol mindennemű szőnyegek, linóleumok, függönyök, ágvteritók, 
utazótakarók, lábtörlők, butorkelmók és még igen sok, itten

ható00dkkek- bámulatos olcsó, leszál- 
litott árakban beszerezhetők.

Tiszte! ettel :

Kreisler Simon.

m m sm m m
Szabolcsvármegye legnagyobb

bútoráruháza
N y i r e e t á z á i i ,  a Törvényszék

Legújabb stilü palis- 
sander, mahagóni és 
fényezett háló és ebédlő 
berendezések. A n g o l  
úri- és női sálon gar
nitúrák. Ebédlő dívá

nyok.
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Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond.
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BORBÉLY SÁMUEL
(ezelőtt: PIRINGER J. UTÓDA)

könyvnyoin(láje, könyv- is panlrktriskeilöse is könyykötésxete
N yíregyháza, V árosház-palota.

El-------------------== ~ l « l =  -------E l

Ajánlja a nagyérdemű közönség becses ügyek 
mébe Szabolcsvármegyében legjobban felszerelt

' ' f j
mely árszámitás tekintetében a fővárosi nagy 
cégekkel versenyképes. Modernül berendezett

könyvnyomdáját
mely állandóan kitűnő szakerőkke! dolgozik.
W  Tessék á ra já n la to t kérni.

p a p i r r a k t a r a t
es könyvkötészetét,

NYOMAIOTI BORBÉLY SÁMUEL (ezelőtt Piringer J. utóda) KÜNYVNYOMDAJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN
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