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Felső kereskedelmi 
isko a Nyíregyházán.

A Kereskedők és Gazdák Köré
nek Nyíregyházán egy felső kereske
delmi iskola létesítésére irányuló tö
rekvése két esztendőre vezethető vissza. 
Akkor indultak meg a beszélgetések, 
tervezgetések s ma a város és egye
sek nagyarányú anyagi támogatása 
mellett a megvalósulás stádiumába 
jutott ez ügy.

Sok i kadállyal kellett megküzdeni 
azoknak, kik az iskola létesítésének 
nehéz munkáját kezükbe vették.

Első sorban az anyagi előfeltéte
lek biztosítását kellett megoldani. A 
Kereskedők és Gazdák Köre, a város í 
pénzintézetei, a kereskedő-osztály és 
Nyíregyháza város együttes áldozat- 
készsége összehozta azt az összeget, 
melyre nemcsak az iskola I. osztályá
nak megnyitásánál, — de annak ki-

j fejlesztésénél is a kellő körüitekiníés- 
| sel elkészített költségvetés szerint szük- 
j ség van s szükség lesz. Egyenesen 
j példaadó az a készség, melyet az, igaz, 

első sorban érdekelt kereskedő-osz
tálynál tapasztaltunk. Egy pár hónap 
alatt 3600 koronát ajánlottak meg az 
egyes kereskedők 3 évi kötelezettség
gel ; — a Kereskedők és Gazdák Köre 
és a helybeli pénzintézetek 6000 ko
ronát szavaztak meg, — s Nyíregyháza 
város már jogerőssé is vált határoza- 

j tával évi 6000 korona hozzájárulást 
| biztosított.

Mindig azt tartották szem előtt a 
végrehajtási munkálattal megbízottak, 
hogy az iskola csak úgy lehet életké
pes, ha az a már létező s megizmo
sodott hasonló intézetek köpött is az 
elsők sorában lesz. S ezt biztosítandó, 
az intézet megválasztandó igazgatójá
nak javadalmazását úgy vették számí
tásba, hogy arra elsőrangú erőt nyer
jenek. A fentebb kimutatott hozzájá

rulások ennek a tervnek valóra válá
sát meg is engedik s ezzei a kiviteli 
munkálat első része szerencsés meg
oldást nyert.

Hátra volt még a nyilvánossági 
jog megszerzése. Az avatatlanok sze
mében ez már a kérdés könnyebb ol
dala volt. De csakhamar nyilvánvalóvá 
lett, hogy a kultuszminisztérium a ielső 
kereskedelmi iskolák továboi szapori- 

| fásától idegenkedik, sót határozottan 
elienzi s ezen iskolák már is soknak 
talált számánál fogva nyilvánossági jo
got nem ad.

A kultuszminisztérium eme elvi 
álláspontja késztette arra az intézősé- 
get, hogy a nyilvánossági jog enge
délyezése iránt hetekkel előbb beadott 
kérvényének kedvező'elintézését kül- 
döttségileg eszközölje ki. És örömmel 
hozhatjuk a nyilvánosság elé, hogy a 
biztató válaszok alapos reményt nyúj
tanak a második nagy akadály elhá
rítására nézve. A szabolcsvármegyei s

8 gjernieMi szeretőire való nevelé
sére!, otthon és ne iskolában.

III.
(Felolvastatok 1912 év május hó 9-én tartott tanitó- 

gyülésen.)

Ezen kis történetet azért mondtam ei, 
hogyha lenne Kedves Kartársaim közül 
valaki, akit az iskolában egy-egy szép 
arcocska megvesztegetne, ha ezt a többi fölé 
helyezné és kitüntetné, hogy a többi növen
dék látná, hogy ez kivétel, ez kedves, ennek 
mindent szabad Fia például egy-egy rut 
gyermek van az iskolában és ezzel a gyer
mekkel éreztetjük az ő rútságát. Ne tegyük 
ezt! Ne tudja meg már gyermekkorában 
va&y éppen az iskolában, hogy ő csúnya ; 
elég lesz majd neki, ha az életbe kikerül

a szarvacskáit egy kicsit le kell törni és 
megmutatni neki, hogy ő a többinél nem ér 
többet, ő nem kivétel, ő is olyan az iskolá
ban, mint a többi stb. Nem akarok példák
kal rá mutatni, hiszen minden kartársnak 
volt már az osztályában bizonyára egy-egy 
ilyen kényes virágocska.

Flogy felolvasásom egész legyen, kény
telen vagyok még két dologról és pedig az 
önzésről és gyülöiségről, mint a szeretet el
lentéteiről néhány szót mondani.

A gyülölség mindenben ellentéte a 
szeretetnek. Szeretetben rokonszenv egyesíti, 
gyülölségben ellenszenv távolítja a sziveket. 
A gyüiölségnek legtöbbször a rossz nevelés 
az okozója. Mindaz, ami a gyermek szivé
ben a szeretet szétrombolja, igen könnyen a 
gyüiölségnek is lehet szülője. A nevelők

es ott lépten-nyomon fogják véle éreztetni, goromba, durva, nyers és szeietetlen bánás
módja, a boszantás, faggatás, igazságtalan-hogy az Isten nem áldotta meg őt testi 

népséggel. Sőt ellenkezőleg kell a jó és a 
növendékeit igazán szerető tanítónak tennie ; 
a mindenki által kényeztetett gyermeket fi
gyelemre sem kell méltatnia, hanem inkább

* Kerekes Pál uridivat és szabóüzletét átvettem
I  W  és a raktáron levő összes divatcikkeket, gyapjúszöveteket, stb. stb. minden elfogadható árban elárusítom.
? Férfi i,«i- ». o t ü -xi ; o _______________ _ __ í _ ___ _ JL   _ Rá m ulatnc n lrcn  arab

ság, meg nem érdemelt büntetés igen köny- 
nyen fölkeltik a gyermekben a gyűlöletet. 
Legtöbbször a szülők és nevelők okai a 
gyűlöletnek. Láttunk már szülőket, kik

csupa időtöltésből addig faggatják a kis 
gyermeket, mig az előbb sirásra fakad, az
után szitkokra is s az okos szülőknek ez 
tetszik, nevetnek rajta, sőt minél dühösebb 
a gyermek, ők annál jobb izüt nevetnek. 
Némely anya, ha a kisdvd sir, mert talán 
elesett, vagy más baja van, avagy csupa 
kényességből nyafog, rögtön hozzá szalad, 
kérleli a sirót, bajának okát kérdezi és mivel 
nem tudja okát adni, hiszen talán beszélni 
sem tud még, igy rakja neki szájába, hol 
az anya, hol az apa vagy idősebb testvér 
és cseléd a hazugság, a bosszú és gyűlölet 
szavait; „ugy-e, a szék ütött meg, a kutya 
taszított el, ez a rossz leány bántott stb. 
Veid meg drágám a széket, üsd meg a ku
tyát, cibáld meg ennek a leánynak a haját." 
És ha ezt a gyermek nem teszi, megteszi 
helyette az anya vagy apa, megveri a szé
ket, a kutyát, ő húzza meg a cseléd haját 
és ennek aztán sírást keii színlelnie ; ami 
annyira tetszik a kis zsarnoknak, hogy el
felejti baját és elkezd nevetni. így oltja 
némely szülő a gyermekbe a bosszuallás ér-

*  Férfi kalapok 3 koronától, férfi ingek 3 ko-
•g, rónától, nyakkendők óriási választékban 

90 fillértől feljebb. KEREKES PÁL UTÓDA.
Bámulatos olcsó árak! 

Telefonszám 197.

Lapunk kapható: Kiss T, Emma, Hirschler Mór és Rottaridesz Istvánné tőzsdéjében. Mai számunk 10 oldalra terjed
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a helyi viszonyok közvetlen feltárása 
meggyőzték a minisztérium vezető em
bereit, hogy egy felső kereskedelmi 
iskola létesítése úgy Szabolcsvárme- 
gyében, mint Nyíregyházán régen érzett 
hiányt fog pótolni, módot nyújt a szü
lőknek, hogy gyermekeiket gyakorlati 
pályákra neveljék, amitől őket eddig 
a messzebb fekvő iskolákban való ta
níttatással járó költségek nagyobb 
mérve tartotta vissza.

Ezzel aztán részben s egyelőre 
megszüntethető lesz a gimnáziumban, 
nálunk is tapasztalt egészségtelen túl
zsúfoltság s ami szintén elsőrangú ér
dek, a vármegye polgári fiúiskoláit 
végzett növendékeknek módjukban 
lesz maguKat gyakorlati pályákra to
vább képezni, amivel megszűnik az 
iskolák ama csonkasága, melyet ed
dig károsan tapasztaltunk.

Abból az elismerésből, mely a Ke
reskedők és Gazdák Körének vezető
ségét, — a kereskedők osztályát il
leti, — elsőrangú rész illeti Nyír
egyháza városát, mely a kultúrintéz
mények támogatásában mindig elől 
haladt a nagy városok között is, arra 
az álláspontra helyezkedve, hogy egy 
város fejlődését kulturális erőssége 
biztosithatja főként, — ez a fokmé
rője egy város nagyságának, — mint 
mondani szokás — városiasságának.

S ki kell ez alkalomból emel
nünk, hogy akkor, mikor városunk 
egy gyakorlati iskolának megvalósu

lását tette lehetővé erkölcsi és anyagi 
támogatásával, oly térre lépett, — me
lyen megállnia nem szabad s hisszük, 
hogy nem is fog.

V------ S.

Legszebb ékszerek
13 próbás ezüstnemüek, pon- 
tos órák, alkalmi ajándék
tárgyak le g o lc s ó b b a n

S á n d o r R e zső
elismert szolid ékszerésznél 

Nyíregyházán, Városház-u. 3. sz. a.
kaphatók. — Telefonszám 252.

Városi apróságok.
A városi bejelentő hivatal szervezésére a 

város a kezdeményező lépéseket megtette. 
Szabályrendelet-tervezetet hozott nyilvános
ságra, amelyben a bejelentő hivatalra — 
erre a ma már nálunk is sürgősen szüksé
ges rendőri intézményre vonatkozó szabá
lyok foglalvák. Ennek a bejelentő hivatalnak 
a felállítását legnagyobbrészt a rendőrség 
munkájának megkönnyítése tette szükségessé. 
Ennek a rendőri szükségnek pedig két oka 
van. Az egyik, hogy mostani rendőrségünk 
munkájának megkönnyítésére intézményeket

kell szervezni, mert különben a rendőrség 
nem tudja kötelességét jól teljesíteni, a másik, 
hogy városunk népességében veszélyes ele
mek ma már bőven vannak, akiknek ál
landó ellenőrzése elkerülhetetlenül szük
ségessé vált. A rendőrséget fejleszteni, a 
veszélyes elemek alól kihúzni a talajt, a 
veszélyes elemet tehát visszafejleszteni, —

1 ezt a célt kell a bejelentő hivatalnak legelső 
; sorban szolgálnia. Hogy ezt a célt fogja-e a 
! bejelentő hivatal szolgálni, az a rendőrség 
j vezetőjétől függ, mert a bejelentő hivatalt a 

rendőrség keretébe állítják be. Reméljük, 
hogy a bejelentő hivatal rendőrségünk meg
tépett hírnevét vissza fogja állítani, — ha a 
várva várt államosításig — <esz rá idő.

*
A színházépítés kérdéséről hozzáértő 

emberek között a napokban érdekes beszél
getések, tervezgetések folytak. Egy tervet 
vetett fel magas állású egyén — nevét 
ezúttal el nem áruljuk — amelyet ajánlnak 
az illetékes tényezők figyelmébe. A terv az, 
hogy maradjon a színház a jelenlegi helyén, 
a színház mostani színpadi részét képezzék 
ki, még pedig — a mindenünnen jól látás 
érdekében — két oldalt ivalakban nézőtérré, 
két sor páholy és másodemeletté s a mos
tani 9 méteres színpad helyett egy 13 mé
teres modern színpadot építsenek, amely 
körül az öltözők s kisebb helyiségek elhe
lyezhetők volnának. Ruha és szertárnak 
pedig a polgári fiúiskola mostani tornaterme 
teljesen megfelelne, amelyet a színház ud
varába befoglalva, impozáns szinházudvart 
nyernénk. Nagyjából ezzel a tervvel és ta-

zelmét, amit aztán kiirtani sokkal nehezebb, 
de nem lehetetlen, „tessék megpróbálni!“

De térjünk vissza ismét a szeretetre. 
Mint már mondtam, a szeretetet fejleszteni 
kell, a fejlesztést ingerek teszik, melyeknek 
annál erősebbeknek kell lenniök, minél gyen
gébb a szeretet tehetsége. A szeretet ébresz
tése és fejlesztésénél a szülőknek, tanítóknak 
azon kell lenniök, hogy annak önző része 
lassankint eltörlődjék.

Igaz, hogy az embernek tulajdonsága 
a rokonszenv, mégis az önzés annyira erőt 
vehet a szivén, hogy minden érzékét el
veszti mások érzelmei iránt, mert csak saját 
énjével van elfoglalva; tehát az önzés ki
fejtését meg kell akadályozni, ezért nem 
helyes a szülőknek túlzott, vak, majomsze- 
retete gyermekei iránt, mert ez önzésre, 
hidegségre, hálátlanságra viszi a gyermeket. 
A szülőknek, tanítóknak sohasem szabad a 
gyermek szeretetét előzőleg keresni, meg
vásárolni ; hanem a gyermek keresse azt és 
ha elnyerte, érezze magát boldognak. Ezzel 
nem akarom azt mondani, hogy a szülő 
vagy tanító ne mutassa a gyermeknek sze
retetét ; de igen, mutassa meg minden adandó 
alkalommal, hogy szereti ő t ; mert szeretet 
éleszthet csak viszontszeretetet; de azért

viseljük úgy magunkat, hogy a gyermek 
érezze, hogy nem egyenlő velünk, hogy sze
retettel, vegyes tisztelettel és reménnyel, 
bizalommal tekintsen reánk. A szeretet ne 
legyen az ajkunkon, hanem tetteinkben nyil
vánuljon az, azon elvet tartván szem előtt, 
hogy „ne szavaikból, hanem tetteikből Ítéld 
meg az embereket, mert sokan beszélnek jól, 
de rosszul cselekszenek!“ Önzetlen, tiszta 
szeretetre vezetjük továbbá a gyermeket, ha 
mi is elnézők és szelídek vagyunk mások 
iránt, szeretetlenül nem ítélünk mások felett. 
Ne engedjük a gyermeknek az állatot kí
nozni, mert az eldurvitja lelkét. A cselédek
nek parancsolgatni vagy rajtuk uralkodni. 
Ne engedjük meg a gyermeknek, hogy gyen
gébb, vagy szegényebb iskolatársainak pa
rancsolgasson vagy velük durván bánjon, 
vagy őket bármiképen bántalmazza vagy sér
tegesse ; mert ez ellenkezik Isten parancso
latjával és a lelket kegyetlenné és elbiza- 
kodottá teszi. Szokja meg a gyermek magát 
mások állapotába belehelyezni, a jóakarat 
érzelmének boldogító erejét szóban és tettben 
érezni; érezze, hogy csak úgy lehet a világ 
szervezetének tagja, ha önző érzelmei helyére 
a szeretet égi érzelmét ülteti (Lubrich). Min
denek előtt pedig utaljunk Isten végtelen

szeietetére, mely minden embert egyenlően 
ölel, s kívánja, hogy az emberek mint az ő 
egyenjogú gyermekei és képmásai egymást 
kölcsönösen szeressék. Általában ébresszük 
és neveljük a szeretet a kereszténység szel
lemében, hiszen ez a szeretet vallása. Neveld 
nevelő a szeretetet: — mondja Schmidt — 
legszebb születni és szeretetet találni, mely 
szeretetet kelt és fejleszt; legszomorubb szü
letni és atyai házat nem ismerni, mely sze
retetre keltő csókokat éreztetne!

Ha igy neveljük a szeretetet, el fogjuk 
érni azt, hogy növendékeink sírni fognak a 
siránkozókkal és örülni az örvendezőkkel és 
érzelmeit nemcsak mutatni, hanem tettekben 
is nyilvánítani fogja. Ha ezt elérjük növen
dékeinknél, akkor nyugodtan hajthatjuk majd 
örök álomra szemeinket, hiszen növendékeink 
vagy gyermekeink szeretete elkísér bennün
ket még a síron túl is az Isten itélőszéke 
elé s félelem nélkül mondhatjuk: Uram, a 
lelkeket, akiket reám bíztál, megtanítottam 
szeretni Téged és embertársait, tehát egy 
sem veszett el közülök; mert hiszen Te 
mondád, hogy aki szeret, annak örök élete 
le sz !

Baloghné Horváth Erzsébet.

Fpiedmann S. Sándor
Telefon 211. Telefon 211.

cipőáruházába Nyíregyházán a legújabb 
amerikai és francia tavaszi cipőkülönle- 
QJSSU gességek megérkeztek.
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Ián csekélyebb költséggel, mintha uj szín
házat s más helyen építtetne a város, 
a színház-kérdés hosszú évtizedekre meg
oldható lenne. A hely a városnak rendezé
sére áll, a költségek fedezésének több 
módja van — és a már meglevő közteret sem
kell profán kezekkel megsemmisíteni!

♦
A város fejlődésének egy kis állomá

sához — úgy hírlik — maholnap ismét el
jutunk. Az amerikai rendszerű tűzjelző-ké
szüléket rövid idő alatt elkészítik s akkor 
a város 58 pontjáról lehet majd igénybe 
venni derék tűzoltóink munkáját, csak egy 
mindenki által megközelíthető kis üveglapot 
kell betörni s az alatta lévő gombot meg
nyomni. Ez a betörés mindenkinek szabad 
lesz, csak a tűzoltóság tagjainak és a rend
őröknek lesz tilos. Nem azért, mert nekik 
nem szabad tüzet jelenteni, vagy mert a be
törésekről nekik hivatalból tartózkodni kell, 
hanem egyszerűen azért, mert az üveglap 
felnyitásához ők kulcsot használhatnak és 
mert a rendőröknek ezzel is dokumentálniok 
kell, hogy nem barátjai (?) az erőszaknak. 
De hát nem az a lényeges, hogy a rendőr
ségnek hogy keli a tüzet majd jelezni, hanem 
az, hogy ez a bizonyos amerikai tűzjelző- 
készülék, amelyről már sokat hallottunk 
és pedig azt, hogy telefonjelentésekre is fel 
lehet használni, hogy a 4 tűzoltó-kerület I 
mindenikében 10— 10 tűzoltóhoz vezeték 
épül, akik egyszerre s pillanat alatt értesül
nek villamosáram által működésbe hozott 
készülék által a kerületben kiütött tűzről, — 
minél előbb megépüljön, ügy vagyunk mi 
ezzel, mint az egyszeri ember a fohászko
dásával : Add meg Uram Isten, de mindjárt.

*
Valamelyik virradóra a Koronában ve

rekedéssé fajult a jókedvű mulatozás. Szí
nészek és nem színészek vegyültek össze, 
zajos tarkaságban s ennek a zajnak, ennek 
a tarkaságnak a csattanója egy igazán csat- 
tanós, hatalmas pofon lett. Nem ismerjük az 
esetet, nem akarjuk ismerni a szereplőket 
sem, sem a győzelmest, sem a szenvedőt, 
azt sem kutatjuk, hogy az okozatnak — an
nak a fájó, annak az égető pofonnak mi 
volt az oka, de sejtjük, hogy annak az oknak 
viiágrengető, súlyos következményei nem le
hettek volna akkor sem, ha a pofozkodást 
kezdő ur vélt sérelmének orvoslására más, 
elegánsabb, a mai társadalmi felfogásnak 
inkább megfelelő formát választott volna. 
De nem csodálkozunk a megtörtént eseten, 
mert a társaságban nők is voltak s a po
fozkodó urnák az önérzetét egy pár bájos 
női szem meg is növelhette. Hogy azután a 
rövidebbet, — mint hirlik — ő húzta, azért 
keressen magyarázatot az önérzeténél és ha 
tud, — annál a pár bájos női szemnél.

A Szabolcsvármegyei
Pártfogó-Egyesület.

A Szabolcsvármegyei Pártfogó-Egyesü
let a napokban választmányi ülést tartott, a 
melyen Kovács István kir. törvényszéki elnök 
elnöklete alatt a választmány a pártfogói 
tevékenységek s a gyermekmentésre vonat
kozó eszmék egész tárházát tárta a tagok 
elé. Rövid idő alatt ez a fiatal egyesület 
nagyon megizmosodott. Az elnök kijelentése 
szerint 14 alapitó, 198 rendes és 112 mű
ködő tagja van az egyesületnek, melv mű
ködési terét a vármegye egész területére ki
terjesztette. Dr. Bodnár István ügyvezető- 
alelnök előterjesztésére a választmány ki
mondotta, hogy az Iparostanonc-Otthon mi
előbbi felállítását szükségesnek tartja s azon 
egyesületi tagoknak — ezen körülményre — 
akiknek erre befolyásuk van, a figyelmét 
felhivta. Több irányban kezdeményező lépé
seket indított a választmány, hogy a gyer
mekvédelem minél hathatósabb megoldása 
és a züllésnek indult fiatalkorúak megjaví
tása céljából intézményeket létesítsen. Elv
ben elhatározta a választmány, hogy a telep
gyermekek s más arra szoruló egészen fiatal 
gyermekek részére kisebb-szerű menhelyet 
létesít, amelynek vezetése és ellenőrzése az 
egyesület kötelessége lenne; elhatározta to
vábbá a züllésnek kitett, vagy a fogházból 

I szabadult — de hozzátartozói védelemben 
nem részesülő — fiatalkorú fiu-gyermekek 
részére egy kis menhely létesítését, télire 
egy, esetleg több teaház felállítását, ahol a 
szegényebb emberek pár fillérért forró, de 
alkoholmentes teát kaphassanak. Ez utóbbi 
intézmény már sok helyen bevált s az al
koholizmus csökkenését vonta maga után.
A választmány egyben a további taggyüjés 
céljából hét-tagu hölgybizottságot küldött ki 
és pedig Básthy Barnáné, Flegmán Jenőné, 
Kégly Szeréna, Dohnál Józsefné, Bodnár 
Istvánná, Kovách Elekné és Doktor Árminoé 
úrnőket.

Ugyancsak a napokban volt a párt
fogó-egyesület jog- és erkölcsvédelmi szak
osztályainak alakuló ülése. A jogvédelmi 
szakosztály elnökéül Megyery Géza, alelnö- 
kéül dr. Prok Gyula, előadójául dr. Lukács 
Tihamér; az erkölcsvédelmi szakosztály el- i 
nőkéül Kállay András, alelnökéül Halasi Já
nos, előadójául Bállá Jenő választattak meg 
egyhangúlag. Az erkölcsvédelmi szakosztály 
Bállá Jenő előadásában a leánykereskedelem, 
a prostitúció, az alkoholizmus, a feláiiitandó 
tea ház kérdésében elvi állást foglalt s a 
szakosztály rendszeres munkájának keresztül - 
vitele céljából Kállay András elnök indítvá
nyára megbízta Bállá Jenő előadót kimerítő 
munkatervezet készítésével.

SPO R T .
A Nyíregyházi Torna Vívó Egylet foot- 
ballmérkőzése a Szatmári Football 

Klubbal.
Gyönyörű időben folyt le f. hó 9-én, 

vasárnap délután a Ny. T. V. E. mérkőzése 
a Sz. F. K-val. A mérkőzés revans-jellegü 
rolt, amennyiben az elmúlt vasárnap f. hó
2-án Szatmáron mérkőzött a két csapat, 
hol küzdelmük 2 : 2, eldöntetlen eredménnyel 
végződött. Ennek következménye volt az, 
hogy az ismételt erőpróbán mindkét csapat, 
legnagyobb tudását és lelkesedését vitte 
bele a játékba s igy a nyíregyházi csapat 
mint a szatmári — saját bevallásuk szerint
— szorgalmas és lelkiismeretes tréninget 
folytattak az elmúlt héten.

Csapatunk lelkesedése átragadt sport- 
szerető közönségünkre is. Vasárnapról-va- 
sárnapra szaporodik az érdeklődők száma. 
Aki egyszer végignézte a 22 fiú lelkes, 
izgalmas játékát, nemcsak maga alig várja 
a következő hét mérkőzését, de lelkesedésé
vel uj híveket is szerez. Különösen lelkes 
közönsége a mérkőzéseknek a tanuló ifjú
ság, mely nagyobbrészt ingyen közönség 
ugyan, de oly rohamosan gyarapszik, hogy 
nemsokára embergyürü veszi körül az egész 
pályát. Mikor Budapesten 10 évvel ezelőtt 
gyermekkorát élte a sport és a football, a 
millenáris pályán, melyet akkor még óriási
nak tartottak, egy lelkes sportemberünk azt 
mondta a kétkedőknek: csak egyszer érjük 
el, hogy a pályát embergyürüként körül
vevő közönség lelkesítse a mérkőzőket, ak
kor már nem kell sporthiveket szereznünk, 
magától támad az ifjúságból, melynek az 
lesz egyetlen vágya, hogy ő is a mérkőzők 
között legyen.

Alig egy éve volt Nyíregyházán az első 
mérkőzés. Nemcsak a kisszámú nézőközön
ség nem látott még akkor sohasem football- 
mérkőzést, de 11 játékosunk közt is 7 em 
ber volt olyan, akik a másik négytől tanul
ták a szabályokat. Ma a nézőközönség száma 
legalább 2000 s sportszerető apák jóvoltából
— kereskedők a megmondhatói — legalább 
20 labdája van a fiatalságnak. Minden lab
dára csak 15 játékost számítva, rövid idő 
múlva 300 fiúnak lesz égő vágya, hogy 
Nyíregyháza város szíriéiért a „válogatott" 
csapatban mérkőzzék.

A vasárnapi mérkőzés d. u. fél 5 óra
kor kezdődött. Négy órakor már megtelt a 
tribün, jórészt hölgyközönséggcl, mig a fia
talság a pálya körül foglalta el helyét.

A két csapat összeállítása a következő
volt.

Szatmárnémeti: kapus : Papp, hátvé
dek : Kovács, Schönfeld, fedezetek: Gönczy,

Műhelyemben sa já t felügyeletem ala tt,
S É R V K Ö T Ő K

lágyék-, comb-, sarok-sérvek, valamint vándorvese ellen

MENTŐ-SZEKRÉNYEK
teljesen felszerelve b. ü. miniszt. rendelet szerint. 
Ennek egyes részei eredeti gyári árban számitíatik. 
Alapittatott 1880. évben.

máptáhszerint készülnek jó tállás m ellett a legjobb
H A S K Ö T Ő K

köldök- és has-sérvek ellen. — Gutltmi harisnyák.
BLUMBERG JÓZSEF

keztyü-, fűző- és orthopéd-kötszergyár, 
Nyíregyháza, róm. kath. parochia-épüleí.

Telefon-szám 96.
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Puky, Adorján, csatárok: Petruska I., Botos, 
Várady, Szabó, Petruska II.

Nyíregyháza: csatárok: Schönfeld,
Strausz, Nagy, Urszinyi, Márton, fedezet: 
Polinszky, Kandel, Gajdos, hátvéd: Szent- 
pétery, Groszmann, kapus: Porubszky.

Sorsolás után Nyíregyháza választ pá
lyát s a szatmáriak kezdik a játékot. A 
vendégcsapat a legnagyobb lelkesedéssel, 
erős tempóval kezd, míg a miéink oly lám
palázzal és idegesen játszottak, hogy ezt az 
ellenfél felhasználva, a 15-ik percben Szabó 
jobbösszekötő csatár remek magas rúgással 
megszerzi az első goalt, melyet 2 perc múlva 
Várady középcsatár révén a 2-ik s a 24-ik 
percben a 3-ik goal követ. Nyíregyháza 
most kezd csak lábrakapni. Állandóan ostro
molja az ellenfél kapuját, de lövései nem 
sikerülnek, másrészt a szatmáriak állandóan 
kornerre mentenek. A félidő eredménye 3 : 0. 
Kornerarány 6 : 0 a  nyíregyháziak javára.

A második félidőben a megsérült 
Groszmann hátvéd helyett Weinberger áll be. 
Nyíregyháza heves támadását még jobban 
fokozza. A szatmáriak ismét kornerre igyek
szenek menteni, de hiába, mert mát az 
5-ik percben egy kornerrugást Nagy védhe- 
tetlenül a kapuhoz fejel. Ez volt a mérkőzés 
legszebb gólja. 2 perc múlva Schönfeld 
lerohan a labdával s berúgja a 2-ik 
gólt.

Ezt követi végre a 18-ik perc
ben a 3-ik, kiegyenlítő gól. Candel hosszú, 
remek lövését védte ugyan a kapus, de a 
kapuvonalon belül. A közönség tomboló 
lelkesedése közt most kezdődött a legheve
sebb és legizgatóbb játék. A 21-ik percben 
ismét Schönfeld, a 40-ik percben Márton 
rúgják a kapuhoz a labdát s ezzel végle
gesen meg is szerzik a győzelmet, mert 
a szatmáriak már nem bírják a tempót s 
csak kornerrel mentenek.

Végeredmény 5 : 3 a  nyíregyháziak ja
vára, kornerarány 13: 0, szintén Nyíregyháza 
javára.

A 2-ik félidőben kitünően játszott a 
nyíregyházi csoport. Kandel hátvédnek ment 
hátra Groszmann kiállása után. Ketten 
Szentpéteryvel ideális hátvédek, lehetetlen 
volt keresztültörni rajtuk, minden támadást 
leszereltek. A csatasorban Schönfeld, Nagy 
és Márton játszottak kitünően. Schönfeld 
gyors lerohanásai állandó veszélyt jelentet
tek. A gyors iramban néha nagyon is be
visz: a labdát. A szatmáriak közül jól ját
szottak Szabó, Várady és Petiiuskor 1. (a 
népszerű bimbi). A biró Bleuer volt, néha 
mintha a nyíregyháziaknak kedvezőit volna, 
ámbár egyáltalán nem volt erre szüksége 
a csapatnak.

SZÍNHÁZ.
Müvészestély. A katholikus legény- 

egylet javára jun. 8-án Zilahyés az egylet el
nöksége nagy müvészestélyt rendezett. Telt 
ház, sok taps, lelkesedés, több művésznő 
és művész ambiciózus szereplése és a há
rom vendégnek pompás előadása jellemez
ték az estélyt. Surányi Margitka urleány bá
josan előadott prológja, a kis Irmay Magda 
graciőz tánca és kedves dalai, Groák Ödönné 
úrasszonynak nagy művészettel előadott 
szép költeményei, valóságos tapsorkánt vál
tott ki a közönségből. Groák Ödönné úr
asszony előadása az egész estély fénypontja 
volt s tanúság arról, hogy mit produkál
hat a finomult ízlés, az én-nek teljes beol
vadása az előadott darabokba. Garai Mici 
és Somogyi Béla tánca szép volt. Virányi 
Sándor letört, de pótolta helyét Solti Ernő, 
aki az utolsó percben „vállalkozott" Csanáoy 
Irmával szereplésre. Beleznay és Borbély 
Lili mint mindig, most is szépen énekeltek. 
Bájos volt nagyon Vajda Ilonka s már előre 
sajnáljuk, ha tőlünk eltávozik. Torday Erzsi 
tilinkó dala, Császár Kamilla szavalata, 
Máthé Gyula kupiéi nagyon tetszettek. Ligeti 
Lajos nagyon rövid lélegzetű volt, Falussy 
a tapsok dacára valósággal elrohant a szín
padról, a cigányzene mizerabilis volt. Zilahy 
Gyula felolvasása a közönségnek nagyon 
tetszett, de a legszebb a karmester blazirt 
arca, kordina-leintő széles gesztusa volt, 
látszott, hogy napszámos munkát végez.

Millió. Vasárnap, 9-én a Molnár Fe
renc által fordított „Millió" került színre. A 
bohózat komikus jelenetei, a milliós sorjegy 
után egymást kergető emberek különös 
helyzetei, az egész színdarabon keresztül 
nevetve vezették át a közönséget. Sikere a 
darabnak tehát volt, de a szereplők is igye
keztek a siker létrehozásán. Falussy, Bérczy, 
Virányi a sorsjegy után szaladgálók, Ligeti 
a tenorista szerepében produkáltak jó ala
kítást.

Eleven ördög. Konti József kedves 
zenéjü „Eleven ördög" cimü operettje nem 
nagy közönség előtt került 10-én, hétfőn 
színre. A főszerepet Borbély Lili játszotta s 
pajzánságával, eleven, temperamentumos já
tékával, igazi s ennivaló eleven ördögöt ját
szott meg.

Babuska. Fali Leó nagy operettje, a 
„Babuska" 11-én, kedden, másodszor ke
rült Nyíregyházán színre, kis közönség előtt, 
pedig ennek az operettének a zenéje na
gyobb érdeklődésre tarthatna számot. A da
rabnak meséje kicsi, a zenéje azonban an
nál bájosabb s a kedvesebbnél-kedvesebb 
jelenetek, ének- és ' '"'sok bőven kár

pótolnak a meséért. Borbély Lili Rozalilla, 
Deésy a vagyonos márki, Kassay Talmi 
Ezsaiás szerepében, különösen pedig Deésy 
és Borbély tánc- és énekkettősükben igen 
jók voltak.

M adarász. Ez a régi, bájos zenéjü 
operette uj betanulással, de rossz viccekkel 
fűszerezve szerdán került előadásra. A da
rabról, a zenéről nem kell írnunk, mert 
alig van ember, aki ne ismerné, egyik má
sik dala, mint a „Nagyapám mig . . .“ 
kezdetű pedig bejárta az egész világot. Fa
lussy István madarásza olyan alakítás, éneke 
olyan müvé.-zi volt, amilyet régen láttunk 
és hallottunk. De Falussy is régen hallha
tott olyan tapsot, amilyennel a közönség 
játékát és énekét honorálta. Torday Erzsi 
isteni alakú fejedelemnőjével, bájos éneké
vel, Borbély Lili kedvesen alakitott Postás 
Milkájával nagyban hozzájárultak az est si
keréhez. Nagyon sajnáljuk, hogy Kas
say Károly Csörsz báró szerepében fel 
nem léphetett, mert ez egyik legkedvesebb 
szerepe s helyette Székely bizony csak 
„beugrott." Falussy Istvánt, mint értesülünk, 
gr. Bánffy Miklós a m. kir. operához akarja 
szerződtetni s Falussy próbaéneklés céljából 
hétfőn Pestre utazik. Esetleges távozása 
nagy kárára lenne Zilahy társulatának.

Rablólovag. Biró Lajos nagy sikereket 
ért szinjátékát, a „Rablólovag“-ot csütörtökön 
telt ház mellett adták színészeink. Virányi 
Kürtje, Vajda I. Annája elsőrendű élvezetet 
szereztek a közönségnek s talán nem túlo
zunk, ha azt állítjuk, hogy a Rablólovag a 
két főszereplő előadásában, leszámítva a 
grófok, Bérczy, Kemény és Szilágyi elég 
gyenge alakítását is, a színházi szezon egyik 
legkedvesebb darabja, a csütörtöki est pedig 
legkedvesebb estélye volt.

Nincs-e elvámolni valója ? Ez a 
piros szinlapos hamisítatlan francia bohózat 
— csodálatos — telt házat vonzott. A darab 
maga ügyes konstrukciójával, eléggé szelle
mes tartalmával sokkal nagyobb tetszést 
válthatna ki a közönségből, ha nem lenne 
annyira világosan kifejezve minden, ami arra 
a bizonyos misteriumra vonatkozik. Meg
értené a közönség kevesebb körülírásból, 
finomabb distinkciókból is a misteriumot 
és talán az élet sem mutat, pláne abban a 
körben, amelyben a darab játszik, olyan 
erkölcsi érzéketlenséget, amilyet az alakok 
személyesítenek. A szereplőkről ezúttal nem 
írunk, mert játékukra jelzőket igazán nem 
találunk.

Klein I. D. szállító Budapest, 
ajánlja gyüjtőkocsi forgalmát.

Debrecenben és  vidékén az eredeti amerikai fl]0HH5I0íi“ kévekötő-aratógépek
versenyen kivül állanak, mert egyszerű szerkezetűek, könyüek, tartósak és kifogástalan, szép munkát végeznek !

Kizárólagosan RÁHMER SÁNDORNÁL, Debreczen, Piac-utca ¥3. sz., o Dreher mellett,
Bácher, Melichár gépgyárak fiókjában,
legjobb fehér, amerikai kötöző-zsineg, amerikai kapák, szénagyüjtők, fűkaszálók nagy raktára ! 

Mintaszerű kiszolgálás ! Előnyös fizetési feltételek
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H Í R E K .

Köszönetnyilvánítás.
Folyó hó 8-án a kath. legényegylet 

javára rendezett művész-estélyből kifolyólag 
úgy Zilahy Gyula színigazgató urnák, vala
mint színtársulata mindazon művésznőinek 
és művészeinek, kik az est sikerét félléptükkel 
biztosítani szívesek voltak, ez utón fejezi ki 
hálás köszönetét

a kath. legényegylet elnöksége.

— A vármegyei tisztviselők orsz.
egyesülete ez. évben az országos gyűlését 
Nyíregyházán tarja meg f. hó 29. és 30 án 
a vármegyeháza nagytermében.

— A kereszt jubileuma. Az idén 
lesz 16 százados évfordulója annak a nagy 
eseménynek, hogy a Kereszt jele alatt har
coló Nagy Konstantin császár fényesen le
győzte pogány ellenfelét és a kath. egyház 
szabadságának és békéjének napja felvirradt. 
Ezt a nagy évfordulót X. Pius pápa az idén 
ünnepélyesen óhajtja megnyitni az egész 
kath. világ közreműködésével. Az ünnepsé
gek az idei ősszel fognak lefolyni Rómában 
s az erre a célra megalakult előkészítő- 
bizottság tagjait és munkakörét most jelenti 
be egy latin nyelvű felhívás, amelyet a 
Szentatya nevében Merry dél Val bíboros, 
pápai államtitkár és Marius Cliisius herceg, 
a bizottság elnöke küldött szét.

— Meghívó. A máriapócsi kath. 
dalárda 1912. junius 16-án a Brád-féle 
moziban műkedvelő előadást, Tokár János 
vendéglőjében pedig zártkörű táncmulatságot 
rendez. Színre kerül a „Tót leány" eredeti 
népszínmű. Kezdete este 8 órakor. Szin- 
darabrendező Szkiba Teofán, bálrendező 
Ugrai Antal. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak. Belépő dij: I. 2 K, 11. 1 50  K, álló
hely 1 K. család-jegy 5 K.

— Bezártak egy rém. kath. tem
plomot Vállajon. A templom ugyanis oly 
roskatag állapotban van, hogy veszélyes 
benne istentisztelet tartása. A hatóság erre 
való tekintetből bezárta. Nemde, furcsa egy 
kissé a dolog ? A templom pár száz éves, 
fentartása gróf Károlyi Lászlót terheli.

— Halálozás. Persenszky Lajos nyu
galmazott uradalmi tiszttartó, négy év óta 
városunk társadalmának egyik közszeretetben 
álló tagja, 62 éves korában elhunyt. Gróf 
Andrássy Aladár homonnai uradalmát vezette 
negyedszázadon keresztül, typusa volta becsü
letes régi magyar urnák, a kiben rövid pár 
évi itt tartózkodása alatt a mindenkinek 
egyaránt kedves, finom lelkű úri embert 
ismertük meg s sajnos, már is elvesztettük. 
Felelős szerkesztőnk az elhunytban sógorát 
gyászolja.

— Megszurta az anyját. Nagy Pali 
hodászi legény keveset tud a biblia azon 
parancsáról, mely a szülőtiszteletről szól.

Ellenben annál többet tud — inni. Az ivás 
tudomány, ha még dologtalansággal és a 
szülőt megillető tisztelethiány érzetével pá
rosul, fura dolognak lehet az előidézője, 
így történt ez Nagy Palival is. A múlt na
pok egyikén, miután az éjjelt átdorbézolta, 
reggel korgó gyomorral hazament és regge
lit kért, amit az anyja kereken megtagadott. 
A jó csemete ahelyett, hogy bünbánólag ja
vulást igért volna, kést ragadott s megszur- 
kálta vele édes anyját, kinek visítására elő
rohantak a szomszédok s lefogták a legényt, 
kicsavarták kezéből a kést s átadták a 
csendőrségnek, akik letartóztatták. A jó fiú 
ellen megtétetett a bűnügyi feljelentés.

— Hadapród iskolába való felvé
tel. A pécsi és nagyváradi honvéd hadap
ród iskolák I. folyamában az 1912/1913. 
tanév kezdetén betöltés alá kerülő magán 
alapítványi, kedvezményes és fizetéses he
lyekre a m. kir. honvédelmi miniszter által 
kibocsátott pályázati hirdetmény Trak Géza 
közigazgatási tanácsos hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthető s 
ugyanott a felvételekre nézve részletes fel
világosítások nyerhetők.

A cs. és kir. közös hadseregbeli had
apródiskolákban az 1912/1913. tanév kez
detén magyar honos ifjak részére mintegy 
300 egész ingyenes állami alapítványi hely, 
4 szintén egész ingyenes magánalapitványi 
hely és ezeken kívül még megfelelő számú 
tandíj fizetéses hely fog betöltés végett ren
delkezésre állani. Ezekre vonatkozólag a m. 
kir. honvédelmi miniszter által kibocsátott 
pályázati hirdetmény fentebb megjelölt hiva
talos helyiségben s időben megtekinthető s 
ott az érdeklődők részletes felvilágosítást 
nyerhetnek a felvételekre nézve.

— Júliusban soroznak. A hadügy
miniszter rendeletet intézett a hadkiegészítő 
parancsnoksághoz s utasította őket, tegyenek 
meg minden előkészületet arra, hogy 
julius végén megtarthassák az országos so
rozást. Azért tolták ki a terminust julius 
végére, mert közbeesik az aratás időszaka 
és az aratási munkálatokat nem akarják a 
sorozással megzavarni. Természetesen, a so
rozást az uj véderőjavaslat alapján kívánják 
megtartani, mely szerint Magyarország 139 
ezer újoncot állít ki.

— Beiratkozások a női kereske
delmi szaktanfolyamra. A polgári leány
iskolával kapcsolatosan fentartott s az 1912. 
szeptember 10-én újból megnyíló női keres
kedelmi szaktanfolyamra beiratkozni akarókat 
felhívja a tanfolyam vezetősége, hogy fel
vételük iránt már most forduljanak a polgári 
leányiskola igazgatóságához, — miután szept. 
1-től kezdődőleg már csax az esetben lesznek 
felvehetők, ha a kormány által rendeletileg 40- 
ben megállapított maximális létszám a júniusi 
jelentkezések során betöltve nem lesz.

Beiratási s irógép-használati dij 20 kor., 
tandíj 100 korona, előbbi a beiratkozás alkal

mával, utóbbi két egyenlő részletben az is
kolai év kezdetén s a második fél év elején 
fizetendő le.

Felvehetők azok, kik a polgári vagy 
felsőbb leányiskolák negyedik, a felső leány
iskola második osztályát sikerrel végezték. 
Ezen előképzettség hiánya esetén felvételi 
vizsga teendő.

Bővebb felvilágosítást a polgári leány
iskola igazgatóságától nyerhetni.

— Gondatlanság áldozata. A kis
4 éves hodászi Kovács Lajos magában lé
vén otthon, kiváncsi volt megtudni, mi 
van a gőzölgő fazékban. Felágaskodott, be
kukucskált. Eközben elvesztette az egyensúlyt, 
hátraesett, magára rántotta a forróvizzel telt 
fazekat. A forróviz úgy összeégette a kis 
Lajost, hogy másnapra meghalt. A szülők 
ellen megindult az eljárás.

— Huszár-virtus. Vasárnap délután 
két honvédhuszár alaposan beszeszelt, jól 
felöntött a garatra és a szesz hatása felköl- 
tötte bennök a vitézi erényt. Történt pedig 
ez a népkert árnyas fái alatt ahol is két 
fehércselédet megrugtak. A garázdálkodás
nak a rendőrök vetettek véget, kik bekísér
ték őket s átadták a katonai hatóságnak.

— Kérdezze meg háziorvosát, hogy 
nem-e akkor cselekszik legokosabban, ha 
már szappant vásárol, hogy csak a Kolozs
vári Heinrich-féle Szent László fertőtlenítő 
pipere szappant veszi. Megóv minden ra
gályos betegségtől.

— Elragadt lovak. Kéninger József 
napkori lakos fáért járt Nagykállóban. A 
lovak a fafelrakás közben a fazuhanástó 
megijedtek s megrakták a szekeret. Nagy 
nehezen sikerült csak feltartóztatni a lova
kat ; szerencsére kisebb hámszakadásokon 
kívül komolyabb baj nem történt.

— Halálosan megverték. Vidoven 
István, Szurovcsák András és Szurovcsák 
Mihály tanyai lakos legények hazafelé men
tek f. hó 6-án délután egy óra tájban, ami
kor is a Biri-szőllő utón találkoztak Elek 
Mihállyal, id. Varga Imrével, ifj. Varga 
Imrével és Varga Jánossal. Elek Mihály, ez 
a többszöresen büntetett s Nagykálló közön
ségét nap-nap után rettegésben tartó legény, 
kit a katonaságtól is haza bocsátottak, mert 
nem bírtak vele belekötött említett lakosokba 
szóval, majd a szóváltásból veszekedés, 
utóbb verekedés lett; Eleknek segítségére 
mentek Vargáék s úgy Vidoven Istvánt, mint 
Szurovcsák Andrást és Mihályt súlyosan 
összeverték, úgy, hogy Vidoven az nap este 
a kapott sérülésbe bele is halt. Elek Mihályt 
és tettestársát, Varga Jánost, a nagykállói 
csendőrség letartóztatta s a nyíregyházi kir. 
ügyészségnek átadta, a másik két társukat 
pedig, id. Varga Imrét és ifj. Varga Imrét 
ugyanoda feljelentette.

— Pályázatok közszállitásokra. A
| debreceni kereskedelmi és iparkamaránál a 
! következő közszállitások tekinthetők m eg:

41 Tiszaberczeli tégla- és cserépfedőgyár
bármely mennyiségben szállít a nyíregyházi kisvasút bármely állomására, körkemencéjében égetett k itű n ő  m in ő s é g ű

Áraink a nyíregyházi téglagyárak áraival egyezők s 1912. január 
1-től kezdve április hó végéig a kisvasutak szállitásdij-kedvez- 
ménye a vevőközönség javára is szolgál. Előjegyzéseket elfogad a

Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-utca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.
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I. oszt. téglát és sima, hódfarkú cserepet.
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Máramaros megye alispánja pályázatot hirdet 
a técső—királymezői ut fakorlátok helyre
állítási munkálataira, az árvíz által meg
rongált izavölgyi közút kijavítására, a kis- 
bocskói—alsóvisói ut újjáépítésére stb. E 
versenytárgyalás határideje: junius 26. Am  
kir. honvéd gyalogezred parancsnoksága 
elemi lőterénél végzendő munkálatokra hir
det versenytárgyalást. Határidő: julius 15. 
A temesvári 7-ik hadtest széna és szalma, 
rozs és búza szállítására irt ki ajánlati ver
senytárgyalási tervezetet. A kassai Vll-ik 
hadtest a különféle anyag- és terményszük
séglet beszerzése tervezetét mutatja be. Érde
kelt városok Munkács, Szatmárnémeti, M - 
Sziget, Nagykároly, Nyíregyháza. Pályázatot 
hirdet a III. kerület honvéd hadbiztossága 
az 1912. évi julius 23-tól aug. 1-ig össz
pontosítandó honvéd gyalogezredek zab, 
széna és kenyér szállítására. Az összponto
sítás Eger, Magyarkomját és Nagyszőllős 
vidékén lesz.

— A nyíregyházi róm. kath. elemi
iskolában az évzáró vizsgák sorrendje és 
az azokon elnöklők névsora a következő : 
Junius 17-én d. e. 8 ó. IV. fiúosztály. El 
nők: Trak Gy. Junius 17-én 9 ó. I. a) 
fiaosztály. Elnöke: Kállay R. Junius 18. d.
e. 9. ó. IV. leányosztály. Elnöke: Bodnár
T. Junius 18. d. e. 9. ó. I. a) leányosz
tály. Elnöke: Lázár K. Junius 19. d. e. 9. 
ó. 111. fiúosztály. Elnöke : Korányi E. Ju
nius 19. d. e. 9. ó. I. b) fiú osztály. El
nöke : Murányi L. Junius 20. d. e. 9. ó. III. 
leányosztály. Elnöke: Pisszer T. Junius 20.
d. e. 9. ó. I. b) leányosztály. Elnöke: Szabó 
E. Junius 21. d. e. 9. ó. II. fiúosztály. El
nöke : Brosek J. Junius 21. d. e. 9. ó. 
leányosztály. Elnöke: Trak G. Junius 22. d.
e. 9. ó. V—VI. vegyes osztály. Elnöke: 
Orsovszky Gy. Junius 24. d. e. 9. ó. Év
záró ünnepély.

— Gépészek, gazdák figyelmébe! 
Használt legjobb gyártmánya marokrakó 
aratógépek igen olcsón és részletfize
tésre kaphatók Ráhmer Sándornál Deb
recen, Piac-utca 43. sz., a Drécher 
mellett.

Vasúti menetrend.
— Érvényes 1912. május 1-től. —

I. Nyíregyházára érkezik:
Debrecen felől 6-35, 9-57, 1-50, 402, 5-37

ft n 8-42, 12-23
Szerencs „ 6-31, 10-03, 1-39, 7-50, 813,
Csap 6-39, 9-21, 1-44, 4 00, 8-37,
Mátészalka „ 6 06, 1*11, 4-39, 7-10,
Nyiradony „ 6-40, 111, 6-40,
V.-Namény „ 630, 1-43, 6-34, 8-19,
Polgár „ 6-10, 10-03, 5-15.

I I .  Nyíregyházáról in d u l:
Debreczen felé 4-47, 619, 1014, 2 06, 4 47,

„ „ 7-20, 902,
Szerencs „ 6-50, 10-04, 4'08, 5 45, 911,
Csap „ 6-55, 11 12, 220, 7'20, 8'56,
Mátészalka „ 7-16, 1025, 2‘10, 728‘
Nyiradony „ 750, 2-10, 757,
V.-Namény „ 7*12, 10'57, 243, 850,
Polgár „ 7-10, 10-04, 5-55.

Nyiregyházavidék kisvasutak.
I. Nyíregyháza Bessenyei-térre érkezik : 

Balsa felől 5 56, 8’31, 12 00, 8 22, 7-17,
Dombrád „ 6’24, 1-15, 8-12,
Nagyhalász „ 9'41, 3‘22.

T A N Ü G Y .
Polgári leányiskola Nyírbátorban.

Nyírbátor képviselőtestülete f. hó 10-én tar
tott ülésén elhatározta, hogy polgári leány
iskolát létesít. A 10-iki képviseleti közgyű
lést pár nappal előértekezlet előzte meg, 
amelyre dr. Wilt György kir. tanfelügyelő is 
meghívást kapott és meg is ígérte a kép
viselőtestületnek nemes célja elérésére a leg
messzebb menő pártfogását.

Tanitógyülés. A kisvárdai róm. kath. 
Tanitókör f. hó 20-án tartja évi rendes köz
gyűlését a róm. kath. iskolában Kisvárdán, 
amelyen a közgyűlések rendes tárgyait tár
gyalják.

Államsegély. A vk. miniszter a kis 
várdai polgári iskola részére dologi kiadá
sokra államsegélyt adott és pedig iskolai 
bútorokra 2064 K-t, tanszerekre pedig 
2061 K 54 fillért, összesen 4125 K 54 
fillért.

Halálozás. Papon folyó hóban férfi
kora delén szállott sírba Seres Gáspár áll. 
iskolai tanító, aki több mint egy negyed 
század óta szolgálta Szabolcsvármegye tan
ügyét. Béke hamvaira !

Tanítók fizetésjavitása. Dr. Wilt 
György kir. tanfelügyelő e héten több hiva
talos ügyet elintézendő, fenn volt Budapes
ten, ahol Balogh államtitkár személyesen 
adta tudtára privát utón a szabolcsi tanítók 
megörvendeztetése végett, hogy a tanítók 
fizetésrendezésére (családi pótlék) 10 millió 
koronát adtak. A hir nem hivatalos, de tel
jesen autentikus és minden kombináció 
nélkül való.

Évzáró vizsgálat. A helybeli gör. 
kath. elemi iskola összes osztályainak vizs
gálatai f. hó 20-án délelőtt 8-tól 12-ig tar
tatnak meg, melyre az érdeklődő szülőket 
és tanügybarátokat tisztelettel meghívja az 
Igazgatóság.

A ref. népiskolában f. hó 20., 21. 
és 22-én lesznek az évzáró vizsgák meg
tartva, melyekre szívesen látja, illetve meg
hívja a szülőket és a tanügy iránt érdeklő
dőket az Igazgatóság.

I R O D  A L O M.

Tiszaeszlár.
Idestova 30 éve annak, hogy az akkor 

világhírre szert tett s a múlt század leg
nagyobb szenzációját keltett tiszaesziári per
nek egész tárgyalási anyaga hiteles gyors
írói jegyzetek alapján megjelent. Az a 
szinte páratlan érdeklődés, mely e mü meg
jelenését akkor kisérte s amelynek élő bi
zonyságaként az első kiadás összes példányai 
elfogytak, ma sem csökkent, — sőt tudósok, 
ügyvédek, bírák és orvosok ma is annyira 
keresik e müvet, hogy szerény véleményünk 
szerint a tudománynak tesz szolgálatot a 
„Nyirvidék' könyvkiadóhivatala, amidőn a 
számtalan sürgetésnek és felhívásnak eleget 
tesz s abból második kiadást rendez.

Amiképpen az ui kiadás ténye minden 
tendenciát nélkülöz, azonképpen maga a mü 
is tisztán tudományos célt szolgál. Tartalmazza 
e mü a törvényszék előtt lefolytatott — ak
kor még — végtárgyalásnak egész lefolyását, 
minden legcsekélyebb mozzanatát, a nagy 
perben eljárt, szerepelt vagy közreműködött 
összes egyéniségeknek és személyiségeknek 
a végtárgyaláson tett minden szavát és nyi
latkozatát, a kir. törvényszék által meghitelt 
gyorsírók hivatalos feljegyzései alapján s 
egyetlen megjegyzés, rövidítés avagy hozsátol- 
dás nélkül. Tartalmazza továbbá — s ugyan
csak hiteles gyorsírói jegyzetek alapján — 
a vád- és védbeszédeket, tartalmazza végül az 
össses bírói ítéleteket!

Ez a nagy mü, amely nem más, mint 
a reális valóság s amely úgy kortörténelmi, 
mint jogi s orvosi szempontokból is kitűnő 
jelentőséggel bir, mintegy 126 ivén, körül
belül 2000 oldalon, 2 kötetben jelenik meg 
s előfizetési ára 20 korona, bolti ára 25 
korona lesz.

Szerkesztői üzenetek.
Emil, Büdszentmihály. Politikával 

nem foglalkozunk, de a megirt hirt öröm
mel vettük tudomásul.

II. Nyíregyháza 
lagyhalász felé 6 25, 
talsa „ 710,
)ombrád „ 6,

Bessenyei-térről indid : 
11-47,
11-00, 3-12, 7-28,
6 05, 7-34, 2-2.

Nyíregyházi Cementárugyár
Részvénytársaság Nyíregyháza

Széchenyí-ut 31-ik szám.
Helyi és interurban-telefon 104.

t ó f i t ó é

tóVAV
tó é

Elvállal és mérsékelt árak mellett szállít: m arm ara  cementmükőlapokat és mozaik-terraző műkőlapokat 
egyszerű és diszes kivitelben s színezésekben, többtéle és kívánt méretekben, a legmodernebb minták 
szerint, melyek kiválóan alkalmasak és a legkényesebb igényeknek is megfelelők falak, padlózatok kapu
bejárók, járdák, folyosók, konyhák, fürdőszobák stb. burkolásához, valamint kiváló és csinos burkolatot 
képeznek külső homlokzati falak borításához és homlokzatok díszítéséhez. Egyszerű és diszes kivitelű be
ton és mükömunkákat, mümáryányvágókat és mindennemű kőutánzatu lépcsőket, balustrádokat, mellvé
deket, kerti virágállványokat, vázákat, lépcsőházi fedlapokat, pihenőket, függő folyosó vasbetétes' lapokat 
kéményfedlapokat és minden néven nevezendő beton és mükőtárgyakat, megadott tervek és rajzszerintí 
kivitelű lábazati köveket stb. Kör- és tojásszelvényű beton-csatornacsöveket és drótbetétes vékonyfalú csator
nacsöveket különféle méretekben és kivitelben. Különféle méretű kutbödönöket és kutaknákat. Itatóvályukat 
ló- és marha-betonjászlakat, valamint sertésetetöket. Vizfogó és kutkagylókat, saját rendszerű büzelzárókat.' 
Kút- és csatornaaknakereteket, fedlapokat stb. vasbetétes betonból. — Elvállal és épit úgy helyben, mint 
vidéken mindennemű beton- és vasbetonnuinkákat, községi járdákat, csatornázásokat, beton- és vasbeton- 
hidakat, granittó terazzó burkolásokat, hézagmentes asbest-padlók készítését, konyhák, előterek, fürdők és 
fürdőkádak fayance-lapburkolását és különféle burkolásokat, mümárványfalak készítését, vasbeton menye- 
zetek, erkélyek, vízmedencék, nagyobb tartályok készítését mindennemű folyadékhoz, hidak áteresztők 
zsilipek építését. Egyszerű és diszes kivitelű szökőkutak tervezését és építését betonból vagy műkőből gaz
dasági betonépitkezéseket, valamint mindenféle beton-műkő- és vasbetonépitkezések szakszerű kivitelét.

Költségek, árajánlatok, valamint árjegyzékek ingyen és béraientve
küldetnek.

E L S Ő R A N G Ú
.A lkalikus, sós, jó d o s  vizek.-*
Radiovakti források.

rheumát, ischiast, 
anyagcserezavarokat 
cukor-betegségeket, 

alkati bajokat, kórokat, gyermek-korokat, 
csonttöréseket és izzadmányokat

64co Nyári és téli kora.
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g r a n d  h o t e l

Süli RE1HI0
NAGY SZÁLLODA

BUDAPEST, VII., Dohány-u. ÍO.
Nyár-u. sarok.

S z o lid  c s a lá d i s z á l lo d a .
T eljes  kényelem m el b e 
rendezve. T isz ta , v ilágos 

szo b ák  3’60 k o ro n á tó l.

Lift, légfűtés, éb resz tő  ó ra , h id eg -m eleg  
víz minden szobában . : :

Eladó üzlet a Főtéren “X e„'
leg fo rg a lm asab b  helyen .
Férfi és női d iv a tá ru k k a l. 5—1

Bővebbet RÁCZ BÉLA b an k  és tá jé k o z ta tó  iro 
dájában, D ebrecen, C sapó-u . 12. T elefon  10—27.

N y o  m  t a  I v á n  y o k .

A Szabolcs előfizetőit, bará
tait, olvasóközönségét tisztelettel kér

jük, szíveskedjenek nyom tatvány
szükségletüket a Szabolcsvámnegye 
nyomdájában beszerezni. A  válla
latnak a Rákőczi-ut 4. sz. házban 
kitünően berendezett nyom dája van, 
amely a legizlésesebb kivitelben, j u 
tányos áron, gyorsan és pontosan 
elkészít. T e le fo n : 1 1 9 .

R E K L A M Á C IÓ T ,
amely a lap késedelmes, vagy 
nem pontos kézbesítésére vo
natkozik, szíveskedjék akár te
lefonon, akár levelezőlap utján 
a kiadóhivatalnak jelenteni.

Kovács Gyula
mübutorgyáros
DEBRECZEN,

utorcsarnokát Hu- 
nyadi-u. 17. sz. alól

a Csapó- és Piacz-utca sarokra
(Takarék és Hitel- 
intézet Részvény- 
társaság első eme- 

18 letéred helyezte át.

A legmodernebb

_ utazási eszköz!
- 4  l  Árjegyzék ingyen

n rE ^ etlikl“ ti gyári áron

Hastrup & Swetlik ______
bicikli raktára Éger|j(C sehország)

HA EGÉSZSÉGES, DÚS HAJAT KÍVÁN
tegyen kísérletet a

Dr. flralle-féle N Y Í R F A  H A J V I Z Z E L

Birken-
Oaarwasser

Ára 2’50

és 5’—

korona.

Kapható gyógytárakban, drogériákban, illatszerüzletekben és jobb fodrászüzletekben. 
Gváros: D r a lle  G y ö n g y , R o d e n b a c h  a/E.

M mer mindenki tudja, hogy l e p i  az
Erény! 5 . „HátUiim" Básborszesz

i ms m s k* e>» t*s H3 í-as sas sra esa rs* wa s

mert a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb háziszer. — Törvényesen 
védve. — Őre az egészségnek, fertőtlenít, erősit és edzi az izmo
kat, fájdalomcsillapító. Páratlan mint szájvíz és bőrápolószer, egy 
pár csepp a mosdó- és fürdővízbe öntve, kitűnő hatású. Ne hiá

nyozzon egy háztartásból sem.
Kapható mindenütt ¥* fillér, 1 korona 10 fillér és Z korona ZO filléres üi/egekben.

Erényi Sándor-féle RÁDIUM 
sósborszesz vállalat

Telefon 273. N y í r e g y h á z a  Egyház-u. 10.
> m s  m  a u  éss  w  e s  istz e a  zus r-ss isa e* v sas -sa m  i i i

M egyszer megpróbálja sohasem haszni mást!
S z e n v e d  ö n  ? B á n t ja  a  k ö s z v é n y  ? F á j 
a  fe je  v a g y  f o g a ?  V a n n a k  f á jd a lm a i  
a  k a r o k b a n  v a g y  a  lá b s z á r a k b a n  ? 
F á j a  d e r e k a  v a g y  h á ta ?  A k k o r  p r ó -  
: : :  b á lja  m e g  a  v i lá g h ír ű  : : :

Oroszlán menthol
sósborszeszt

a hétszerek királyát, mely erősebb és ha
tásosabb mint bármely más sósborszesz 
készítmény. Egy eredeti üveg ára ára csak

4 4  fillér .
Főelárusitás:

Nagy üveg 110 fill.-, óriási kj R olm án  
üveg 2 20 fillérbe kerül min- l > a g y  i v a i m a n  
den gyógyszertárban vagy gyógyszertárában 

üzletben Nyíregyházán.
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MOHÁRIT-
0nniCME7 RUGANYOS.VIHAR- 
uUKLl.rlC4 BIZTOS ésIDÖTÁLlÓ

SZAGTALAN FEBÉÜEMEZ

„Kollarit“-bőrleniez
kaucsuk-kompozicióval bevont fedéllemez,

„Kollarit“-bőrlemez
mezőgazdasági és gyári épületekre a legalkalmasabb.

„Kollarit“-bőrlemez
vízhatlan, a legnagyobb viharnak ellentáll.

„Kollarit“-börlemez
nem kell mázolni és igy fentartási költséget nem igényel. 

K a p h a tó i 32-20-7

WIRTSCHAFTER ÁRMIN
vaskereskedönél N yíregyházán.

Ha „FORHIN“-nal permetez,
mert a „FORHIN“ a 
sokszorta megjavított-szőr

KTg!nbcib, „BORDÓI KEVERÉK"
—SZOT* kész állapotban !

K e v e s e b b  Na£yon ‘fősen tapad a ned-_ vés levélre is.O TTJUTlha* .. , . ,.Bármily harmatnál perme- 
-S Z C /r  tezhet vele. Semmi üledéke

K ev ese b b a  nincs! Számtalan elismerő 
a m u n k a b é r ?  nyilatkozat! — Kérjen in

gyen és bérmentve leírást a

„FORHIN“-gyártól B U D A P E S T , VI., Váczi-ut 93 . szám.
Gyártjuk az eddig DR. ASCHENBRANDT szabadalmát képezett:

rézkénport és bordói port is.
55-20-14

elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

HER5MT5 GYULA
Vülanpilágitási berendezéseket, 
lillanpildgitási felszereléseket,
valamint a lap te le fon  és e.«k.rot.chnik«i ,v4,u.
villanycsengdbevezetésehet 2 7  nyiregihaza,— széchinyí-tsr. 
Mérnöki látngatás és kültségvetés díjtalan. Csillárok és égütestek raktáron.

O K U 11
a legjobb cipö-krém az egész v i l á g o n !

A z  e d d ig i v i lá g h írű

w i k s n e k  ♦
v it r io ln é lk ü l i  g y á r tá s a .

S T .  FERNOLENDT, WIEN III.
cs. és kir. udvari szállító. — 80 éves gyári fennállás.

m ------

A la p ítv a  1900. év b en .

G abulya M ihály
ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó 
■ és plisszérozó intézete -

Vay Ádám-u. 13. Bejárat Vésö-u. felöl.

j» Fest minden színre és gyász- j? 
I  ruhákat 24 óra alatt. i-
:3 O*

3 Vegyileg tisztit bárminemű ru-1 
3 hákat kifogástalanul. |
1 Gallér és kézelők stb. hófe- »-
0 hérre és tükör fényesre mos 5 a
1 nap alatt. g

í  Pliséroz 3 óra alatt. |
B o.
5 Midőn szives megbízásaikat ké- e 

Z  : : rém, vagyok mély tisztelettel : : f  
Ü Telefon 248. sz. f

Gabulya ÍYühály.

Tiszta agyagból készüli szép és jó §

cserép, fali tégla
os legszebb

nyersfalazati tégla
PL.

csak a 
K É M É N Y -T É G L Á K

£

I
i
I
I
t
I
IH ü P C ü p P ilp a rB á l,

Karczagon szerezhető he, |  
hol egyes waggonrakomá- I  

I nyok is megrendelhetők. 2 2 1
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Nyíregyházi Termény é s  Áruraktár Részvénytárs.
940 A

Nyíregyházi Termény és Áruraktár Részvénytársaság
folyó évi junius hó 22-ik napján délután 3 órakor központi irodájában

évi rendes közgyűlést tart,
melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak.

Nyíregyháza, 1912. junius 11.
A z  ig a z g a tó s á g .

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés az 1911—1912. üzletévről.
2. Az 1911—1912. üzletévi mérleg előterjesztése, annak megállapítása 

s kapcsolatosan a felügyelő-bizottság jelentése.
3. Határozathozatal a tiszta jövedelem felett.
4. 1 igazgatósági tag választása.
5. 1 felügyelőbizottsági tag választása.

Az alapszabályok 21 §-a értelmében a közgyűlésen szavazati joggal csak azon 
részvényes bir, a ki részvényét a közgyűlés előtt 3 nappal a társaság nyíregyházi irodá
jában le nem járt szelvényeivel együtt letette.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleg- és jövedelem-kimutatás az igazga
tóság és felügyelő-bizottság jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt a társaság köz
ponti irodájában ki lesznek téve s a részvényesek azokat az üzleti órák alatt bármikor 
megtekinthetik.

a legegyszerűbbtől a legválasztéko
sabb Ízlésűig mindenféle fából. Kész 
menyasszonyi berendezések, valamint 
külön szobák, vagy egyes darabok 
szolid ár és pontos kiszolgálás mellett 
a legmegbizhatóbban kaphatók fcfe****

Lefkovits Zsigmond
butorraktárában Nyíregyháza,

Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett.)

j Hunyady és Malachovsky
fényképészek műterme Nyíregyháza, Kállai-utcza 2.

*
*
*
*
*
*
#

tgészen újonnan épített modern műterem, mely 
a legmodernebben van berendezve, teljesen el
készült. — így abban a kellemes helyzetben 
vagyunk, hogy a mai kor kényes igényeit ki
elégítő művészi fényképeket készíthetjük el. 
Kívánatra vidéken is eszközlünk felvételeket leg- 

jutányosabb árban.

Legrégibb fényképészeti műterem.

Alapittatott 1902. évben. 285—5—6

K 0S E H B E R 6 ÉS H 9M M EB
varrógép- és kerékpárkereskedése
Debreczen, Piac-utca 8. szám.
(A kereskedelmi palotában.)

Az elismert 
legjobb £

Viktória j
kerékpárok §  
egyedüli
elárusitása. p

|  Szakszerű javítóműhely, g

Szőlő-oltványok, “a®
Szőlővesszők és Gleditschia (élő kerítésnek 
alkalmas) c s e m e té k  beszerzésére leg
melegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek 

örvendő
S Z Ű C S  S Á N D O R  F IA  szőlőtelepét 

Bihardiószegen.
Ha a saját érdekét tartja szem előtt, úgy 
ne vegyen addig oltványt vagy vesszőt, 
mig a fenti cég nagy képes árjegyzékét 
nem kérte: ingyen és bérmentve. Ezen 
árjegyzék minden szőlőbirtokost érdekel 
hasznos tartalmánál fogva. Olcsó ár és 
pontos kiszolgálás! Számtalan elis
merő levél. — A tisztelt érdeklődők a 
telep megtekintésére szívesen láttatnak. 20

Az itteni piacra és környékére

Ü G Y N Ö K Ö T
keresek! Liptói túró és csemege vaj.

Schvarcz Lipót Fia GYE^TVA*.

é g - és hideg-
fejlesztő-gé pék ét

legjobb kivitelben készitének

Dr. W ag n er és
Egyesült Gyárak 
Részv.-Társaság 

Budapest, IX., Timódy-utca 3. szám-
Különlegességi készítmény számos év óta: hűtőgépek és 
teljes hűtőberendezések kisebb és teljes közepes szükség
letre mészárosok, hentesek, tejgazdaságok, gazdasági 
Szemek, sörfőzdék, sörraktárak , szállodák, kórházak 
stb. számára, már 3000 K.-tól feljebb. — Elsőrendű re
ferenciák ! — Tessék 7. számú árjegyzékünket kérni.

B erlin  Nagy Szálloda
Budapest, VI. Révay-utca 10. szám.
Andrássy-ut mellett. Telefon 137— 90.

Szobák 2 K 60 f-től feljebb.
140 minden modern kénye
lemmel berendezett szoba.

Központi fűtés, lift, Vacum-Cleaner. 
WinKler Ottó igazgató.

Y Y Y Y Y T Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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A Ferencz József tudomány-egyetem bőrgyógyászati osztályán Prof. Marschalko 
igazgató utasítására, kizárólag a Kolozsvári Heinrich-féle gyógyszappanokat ren

delik. Világhírű különlegességek:

Kolozsvári KÁTRÁM Y-SZAPPAK
(teljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat)

IZZADÁS ELLEN Kolozsvári chrom-szappan.
BŐRKIÜTÉS VISZKETEG ELLEN

Kolozsvári kén-szappan.
S flaS lfd ien:'arc' Kolozsvári borax-szappan.

Kfljhuliís ellen: Kolozsvári Petrol-szappan.
Ezenkívül egész sora a világhírű gyógyszappanoknak, melyek minden gyógyszer- 

tárban és drogeria-üzletben kaphatók. Ismertetőt készséggel küld :

HOLOZSüáni HG1HH1CH 3ÖZSEF gyágyszappangyér r.-t. Bolozsvsrí.

- g ? S S  b u t o r í n i t a
A la p ítv a  1903. P a z o n y i-u . 10.

Üzletemet kibővítése 
alkalmával teljesen újonnan 

a legdivatosabb kivitelű bútorokkal be
rendeztem a fővárosi minta szerint. Állandóan 

raktáron tartok fényezett kőris, cseresznye, jávor, paliszán- 
der, mahagóni és más különféle anyagokból készült részben 

saját készitményü háló, ebédlő, úri és női szalon berendezéseket, vas, 
félréz és egész réz háló- és vendégszoba berendezéseket, úgy

szintén egyszerűbb, de jó kivitelű matt bútorokat (tömör 
fából is) stb. stb. itt fel nem sorolható, de rak

táron levő különféle bútorokat is utól- 
érhetetlen o lcsó  árban  

' s w  árusítok.
Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva.
Raktáron állandóan 200 különféle lak- 
berendezés található. 16

Tisztelettel

Glfick Jenő.

Oezdsh sütödéje R. T. Qebreczen. nagyérdemű közön-
-----------------------------—------------------- ---------------------- séggel tudatni, hogy
újonnan épült sütödénkben az üzemet megkezdettük, hol a mai kor igé
nyeinek és a legmesszebbmenő kivánalmaknak ugv hiegenikus, mint tisztasági 
szempontból megfelelőleg kizárólag csak házi komlós, burgonyanélküli 
kenyeret, kiflit és zsemlyét is sütünk és bármily mennyiségben keres
kedőknek és házhoz szállítunk.

Az igazgatóság: Porosziay László elnök, Grosz Béla alelnök, Mihalovics 
Jenő, Baiásy József' dr. Gulyás István. Boros József, Fráter István, Benedek 
Zoltán, Grünberger ígnátz.

Felügyelő-bizottság: dr. Tüdős Kálmán elnök, Takács Samu, dr. Griinwald 
Zsigmend, Vajda Henrik, dr. Nagy Zoltán ügyész, Jakoby Dávid ügyvezető.
Helyi raktár: SÁ N D O R  J A K A B  urnái Keskeny-u. 3. Ki mindennemű felvi

lágosítással szolgál és megrendeléseket pontosan eszközöl.

Félix-gyógyfürdő.
Téli és nyári gyógyhely 

Nagyvárad mellett.
Európa leggazdagabb forró kénes hő

forrása, vizhőfoka 50r, Celsius. Gyógyjavalat 
fürdő alakjában, c s u z  ( r e u m a )  és k o s z -  
v é n y  ellen. Női betegségeknél, id ü lt  m éh  
és p e te fé s z e k -g y u la d á s o k , m é h - 
h u r u t  m e d e n c e b e li s e jts z ö v e t -  
io b  és iz& a d m á n yo k n á l. Ivógyógymód 
alakjában idült g y o m o rh á n ta lm a k n á l  
m a k a c s  s z é k re k e d é s n é l m á j- és 
e p e h ó lya g  betegségeknél, s á rg a s á g  
és e p e k ö ve k n é l meglepő gyógyhatás. 
Tükör-, kád- mór-, szénsav- és iszapfürdők.

1908. évben 8600 állandó fürddvendég.
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár, 

250 kényelmes lakószoba, kitűnő vendéglők, 
jutányos étlap árak. Állandó elsőrendű ci
gányzene, vasárnaponkint katonazene, ten isz 
pálya, gondozott sétautak, fenyőerdő, 200 
holdas park. Május 1-től 16 vonat közle
kedik naponta.
Posta-távirda. Interurban-telefon.
Kurtaksa és zenedij nincs. — Prospektust küld 

az igazgatóság.

ÜSS
gg

■
m

Minden jó gazdasszony
2  próbálja meg a 2

HOFFMANN-féle
fiwr pörkölt kávét

A közeledő bérmálási 
Xa alkalomból k i

bérma-ajándéknak alkalmas 
imakönyveit, olvasóit, képeit 

stb. ajánlja

Szántó Ernő
könyvkereskedő 
katholikus parochia épület.

Nyomták a „Szabolcsvármegye" napilap nyomdájában Nyíregyházán, Rákóczi-u. 4. (Igazgató: Reismunn Samu.)
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