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Iparostanonciskolánk.
A városi iparostanonciskolának 

15-én és 16-án megtartott évzáró 
vizsgái s az iskolai évet berekesztő 
ünnepség lefolyása tartja fogva lel
künket.

Az elmúlt iskolai év becsületes 
odaadó munkásságának a legmaga
sabb igényeket is kielégítő eredmé
nyét. gyümölcsét tárta elénk a tan
testület.

A köteiezőleg szervezett iparos
tanonciskolák célja, hogy a jövő ipa
rosnemzedék elsajátítsa azokat a leg
szükségesebb ismereteket, melyekre 
egyrészt szakmájában van szüksége s 
másrészt, amely ismeretek megszerzé
sét elvárja tőle az a társadalom, mely
nek tagjává lesz. Az üzleti levelezést, 
egy már középforgalmu iparnál is ve
zetni szokott könyvelést, — a külön
féle bizonyítványoknak, okmányoknak 
kiállítását, — kérvények szerkesztését,

az ipartörvénynek általános meg
ismerését a tanuló csakis ez iskolá
ban sajátíthatja el. Ezt műhelyben 
való lekötöttsége mellett ott meg nem 
tanulhatja. Pedig ha meg akarja ál
lam helyét az élet versenyében, épp 
úgy szüksége van rá, mint mestersé
gére. — De e mellett az iparososz
tály a nemzeti életben elfoglalt jelen
tős szerepénél fogva méltán vindikál
hatja magának, hogy a középosztályba 
soroztassék ! Ezt sem érheti el más
ként, mint az általános műveltséget 
nyújtó ismereteknek, tudásnak elsajá
tításával, melyre a módot szintén az 
iparostanonciskola adja meg.

A lefolyt vizsgálatok eredményei
ből örömmel állapítottuk meg, hogy 
e feladatát az iskola elismerést érdemlő 
módon oldotta meg.

Ha összehasonlítás tárgyává tesz- 
szük a tanulók elemi iskolai végzett
ségét az ismereteknek azzal a gyara

podásával, melyet vizsgáikon bemu
tattak, — a haladás nyilvánvaló s 
egyenesen örvendetes Ebből az anyag
ból, ha elképzeli az ember már a kö
zelebbi jövő iparosságát, — egy fej
lettebb, nagyobb intelligenciával ren
delkező iparososztályt vél maga előtt 
látni.

Ez az, amely örömmel tölti el 
lelkünket.

De az a szép remény, melyet a 
jövő iparos-nemzedék iránt táplálunk, 
— sajnos, jelentékeny mérvben le
romlik, ha az iparostanonciskola tu
lajdonképpeni osztályaiból annak elő
készítő osztályaiba nézünk s az ott 
látottakból következtetünk. Öt előké
szítő osztályt kellett az elmúlt évben 
is fentartani, mert a 200-at megha
ladta azoknak a tanoncoknak száma, 
kik sem irni, sem olvasni .nem tud
tak, vagy csak oly keveset, hogy az
zal az 1. osztályba fel venni nem le
hetett. És mily nagy százalékban sza
badulnak fel innen az előkészítőből. 
Mennyien lesznek segédekké, majd 
iparosokká olyanok, kik az iparosta
nonciskolának még első osztályába 
sem jutottak fel.

így látjuk aztán a fény nyomában 
mindjárt az árnyat is.

Hogy emiatt az ipartörvén/ re
víziója után áhitozunk-e, avagy ipa
rosainknak saját magukat lekicsinylő 
eljárását tegyük tárgyává? — majd 
máskor döntjük el, mert ezt oly fon
tos kérdésnek tartjuk, hogy külön is 
akarunk vele foglalkozni.

Nem hagyhatjuk azonban szó 
nélkül azt a nemtörődömséget, melyet 
iparosaink részéről tapasztaltunk a 
vizsgák iránt. Több lesújtó kritikát 
hallottunk már emiatt és méltán ! S 
ezt nem tudjuk másra visszavezetni, 
minthogy maguk a mesterek sem is
merik azt az iskolát, mely pedig ép 
az ipar fejlesztése, az iparososztály

emelése érdekében állíttatott fel. S 
meg vagyunk róla győződve, hogy ha 
látnák, mit faragnak a tanítók odaadó 
munkássággal, sok türelemmel abból 
a mezitlábos gyerekből, aki az isko
lába bejövetelkor még tisztességesen 
köszönni sem tudott, — bizony több 
megbecsüléssel, talán még szeretettel 
is volnának ez intézmény iránt.

Ez a jelenség ugyan csorbította 
azt az örömet, melyet a vizsgák s az 
évzáró ünnepély bennünk felkeltett, de 
azért él bennünk a szebb jövő remé
nye, melyet az iskola átalakító hatá
sához füzünk s amely majd iparo
sainkban is bizonyára az érdeklődést 
fogja felkelteni a mai közöny helyébe.

Városi apróságok.
A város nagy költséggel abból a célból 

létesítette a Károlyi- és Dessewffy-parkokat, 
hogy a város közönségének bent a varosban 
sétaterek álljanak rendelkezésére. Ezt a célt 
a két park ma sem szolgálja vagy legalább 
is nem oly mértékben, amint azt a két park 
szépsége, kellemes levegője megérdemelné s 
amint e célt elérni közegészségügyi szem
pontból szükséges lenne. Mert bizony úgy 
áll a dolog, hogy sétatér a Dessewfiy- és 
Károlyi-park, de nem nagyon sétálnak benne. 
Ennek pedig az oka csupán egy kis városi 
rövidlátás. Nappal, amikor a hőségtől, a 
nappali forgalom porától csupán az megy 
az utcára, akinek dolga van, annál ke
vésbé sétálni, ezek a sétaterek üresek. 
A hőség csökkenése után, délután 5—6 óra
kor kezdődhetik meg csak a séta s a jelen
legi viszonyok mellett tarthat a Dessewffy- 
és Károlyi-tereken 8 óráig. Ezen időn túl a 
két darkban sétálni nem lehet, mert a sötét
ség leple alatt megindul az élet, ugató és 
suttogó párok játszák el a lét és teremtés 
problémáját s a halandó, aki a sötétben 
bátorságot vesz magának átsétálni a tereken, 
még jó, ha csak ilyeneket lát, mert a köz-

Lapunk kapható: Kiss T. Emma, Hirschler Mór és Rottaridesz Istvánné tőzsdéjében. Mai számunk 10 oldalra terjed
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biztonság sem valami fényes a bokrok kö
rül, a nagy sötétben. Ezen az állapoton igen 
könnyen lehet segíteni. Állitatsson a város 
megfelelő számú villamos iv-, vagy közönsé
ges lámpát a parkokba, amelyek legalább 
11 vagy fél 12 óráig égjenek. A világosság
gal azonban ne spóroljon a város, mert a 
világosság nagyon sok embert magához 
vonz s ha fél 12 óráig fényesen ki lesznek 
világítva a Dessewffy- és Károlyi-pa.kok, 
akkor a közönség legkedvesebb sétahelyévé 
lehet s akkor a város is eléri azt a célt, 
hogy a parkokban sétálni is fognak.

*
A parkok ki világítási költségének fe

dezetéről könnyen gondoskodhatik a város. 
Úgy mint más nagy városokban van — pél
dául Kassán a vasút melletti parkban — ál
líttasson a város megfelelő számú ülőhe
lyet, amelynek használatáért a közönség 4 
fillért igen szívesen fizet, ha a sétában el
fáradt s a kellemes esti levegőn tovább 
maradhat. Ezen 4 fillérek szedési jogát adja 
a város bérbe s ebbői már némi jövedel 
me lehet. Adja bérbe a székek vagy lócák 
karjait reklámcélokra s ez a második jöve
delem. Kevés költséggel létesítsen akár a 
Károlyi,- akár a Desseffy-parkban, vagy 
mindkettőben kis kioszkszerü, könnyen el is 
távolítható építményeket, amelyeket cuk- 
rázsda céljaira bérbeadhat. Ez a harmadik 
jövedelem. A kioszkok falait reklámcélokra 
szintén értékesíteni lehet, ez a negyedik jöve
delem és igy tovább. A parkok vonzóbbá 
tétele céljából a térzene kérdését is felvet
jük. Ha a város a felvetett eszme megvaló- 
sitasa iránt érdeklődne, nem hisszük, hogy 
ne akadna vállalkozó, aki mindennemű be
fektetést vállalna s még olyan bért is fizetne, 
amelyből a világítási költségek fedezésén 
felül még némi jövedelem-többlet is mutat
kozna. Akiket illet, tessék a dolgon gon
dolkozni, — de ne sokáig !

*
Közegészségügyi szempontból nagyon 

sok kívánni való van Nyiregyházán. Mizerá- 
bilis állapot például, hogy nyilvános illem
hely nem áll a közönség rendelkezésére. A 
kisvasút Bessenyei-téri épületében levő 
iilemheiyről beszélni nem érdemes, mert oda 
jóizlésü ember be nem mehet. A vasúti 
utón, a Dessewffy- vagy Károlyi-tér mellett a 
Városház-téren valahol, talán a takarékpénz
tár és a Korona közötti térrészen legalább 
is szükséges lenne egy-egy. A városnak tui- 
nagy kiadásába nem kerülne, esztétikai szem
pontból sem esne kifogás alá, ha például j 
pesti mintára építenék és egy igen-igen j 
fontos egészségügyi kérdés lenne ezzel meg- j 
oltható. No meg a legsürgősebb esetekben ! 
sem tennék ki az emberek magú 
hogy egészségügyi vagy köztisztasági, vagy 
tudom is én milyen kihágás címén 10 koro 
nákat fizessenek.

Sokat panaszkodtak már és panasz
kodtunk mi is, hogy a kisvasút teherforgal
mának lebonyolítása a városon keresztül 
cseppet sem ideális állapot. Hogy miért 
nem, azt már sokszor és- sokan elmondták, 
mi tehát erről a kérdésről másat mondunk. 
Az átfutó teherforgalmat egész könnyen ki 
lehetne kapcsolni a városi forgalomból, ha 
a kisvasút a sóstói máv. állomáson létesí
tene átrakó állomást. Ennek az átrakó állo
másnak a létesítése, igaz, hogy nagy költ
séggel jár és az államvasutakkal sem lenne 
könnyű dolog a kérdést dűlőre vinni, de 
előbb-utóbb foglalkozni kell az illetékes 
tényezőknek ezzel a kérdéssel, mert a for
galom előreláthaió növekedése esetén a vá- 
rosiasságga^, a forgalom biztonságával és 
akadálytalan lebonyolíthatóságával, no meg 
az esztétikai szempontokkal sem egyeztet
hető össze, hogy 100—200 méter hosszú 
vonatok füstöt okádva nappal a forgalmat, 
éjjel a polgárok nyugalmát zavarják. Azt a 
forgalmat pedig, amit a vidék csak Nyír
egyházáról és viszont tart fenn, nagyon 
kevés tehervonattai le iehet bonyolítani. Az 
átfutó forgalom kérdésére kell tehát a súlyt 
helyezni s a város érdekében azt hisszük, 
magának a városnak kell a kezdeményező 
lépéseket a kérdés megoldására nézve meg
tenni. Várjuk !

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

Sándor Rezső
elismert szolid ékszerésznél 

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

A szőlőiionca veszedelm e.
Gondoskodva vagyon, hogy a fák az 

égig ne érjenek.
Az általános, különösen pedig a mun- 

kaeiő drágasága, fűszerezve a szociális tév- 
tanok térhódításával, a pénz drágasága — 
mind megannyi kerékkötő, mely gazdáink 
egy részét haladása és gyarapodásában ala
posan gátolja, de viszont másrészt komo- 

j lyabb, megfontolt, céltudatosabb, intenzív 
tevékenységre is ösztönzi.

A mi jó vagy mostoha végzetünk gon
doskodott ismét termelőink részére egy kis 
újabb szórakozásról, mely igaz, hogy nem 
sorozható kereteinél fogva akár az általános 
drágaság, akár a munkásmizériák, avagy a 
töke zárkózottságának igazán többé-kevésbé 
mindenkit sújtó fogalmához, de azért ameny- 
nyibeu ez is a maga nemében nagy követ

kezményekkel járhat, bizonyára rászolgált 
arra, hogy nyilvánosan foglalkozunk vele, 
annyival is inkább, mert a gyakorlati ala
pokra épített szakvélemény ezt nemcsak 
hogy nem egészen újkeletű bajnak, de egy
ben saját tájékozatlanságunk, könnyelmű 
hanyagságunkból eredő és kissé elterjedt ré
ginek konstatálta.

A sóstói szőlőhegység területén több 
helyen nagyobb mértékben fellépett a sző
lőiionca (Tortrix Pilleriana) s máris kézzel- 

1 fogható nagy pusztítást vitt véghez.
A hegyközség segítségért a földmive- 

lésügyi minisztériumhoz fordult, minek kö
vetkeztében e hó 16-án érkezett le hazán
kon kívül is messze elismert nagytudásu 
Jablonovszky József kir. tanácsos, a m. kir. 
állami rovartani állomás igazgatója, kivel az 
érdekeltek számottevő csoportja 17-én szem
lélte meg alaposan az okozott károkat a 
helyszínen.

A veszedelem — mert határozottan an
nak mondható — egyelőre nagyobb ará
nyokban még csak 5 birtokosnál lépett fel, 
de ezen helyeken csaknem teljesen elpusz
tította máris a termést, inig több, ezekkel 
szomszédos területeken jelenben kisebb ka
rokat okozott.

Az eredendő hiba abban rejlik, hogy 
szőlőbirtokosaink és szöiőkezelőink nem is
merik magát e veszedelmes ellenséget s kü
lönösen annak fejlődését, fellépésének első 
figyelmeztető, illetve észrevehető jeleit, vala
mint az ellene való védekezés eredményes 
módozatait s csak akkor veszik észre, ami
kor az okozott kár feltűnő, de egyben rend
szerint adhoc alkalmazott védekezési módo
zatok igen kevés eredménnyel járnak.

Jelenben is ott áliunk e parazitával 
szemben, hogy a most hirtelen és közvetle
nül alkalmazható és általában alkalmazott 
védekezés — az összehúzott sodrott levelek 
leszedése és megsemmisítése — csak igen
igen gyenge fegyver, különösen az erőseb
ben meglepett területeken s ezért ott is mel
lőzendő, de egyben okvetlenül és haladékta
lanul foganatosítandó ott, ahol még az in- 
vatio kisebb arányú.

Ezen eljárásnál azonban igen óvatosan 
és lelkiismeretesen kell a munkásnak el
járni, mert az iloncának mostani stádiumá
ban levő 3—4 centiméter hosszú, sárgás
zöld hernyója rendkívül éber és fürge s 
ahogy az összehúzott sodrott; levél érintés 
által megmozdul, a hernyó abból menekül 
s magát kiveti. Azért erre különösen figyel
meztetve a munkást, kitanitandó, hogy 
az ily összehúzott sodrott levelet esetleg 
egyik kezével alátartott kalap vagy tányér 
felett marokra megfogva, össze is morzsolja, 
hogy a hernyót belül azonnal el is pusztítsa 
s ha netalán az a levélből hirtelen kivetette 
volna magát, úgy az alátartott kalap vagy 
tányérból elpusztítható legyen.

Egyelőre és ez évre csak ezen véde-

T elefon  211. Telefon 211.

cipőáruházába Nyiregyházán a legújabb 
amerikai és francia tavaszi cipőkülönle- 
SSM s gességek megérkeztek. élSSfl
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kezési mód áll rendelkezésünkre, amelyet 
azonban igyekezzék minden szőlőbirtokos, 
kinél ezen veszedelmes ilonca (sodrópilie) 
csak mérsékelt vagy kis mértékben lépett 
fel, haladéktalanul végeztetni, hogy a követő 
év veszélyét máris részben elhárítsa. A többi 
és egyben sikeresebb eljárás a szőlő pihenő 
idejére, illetve tavaszra esik.

Ezen védekezési eljárásokat részletesen 
leírni most itt egyrészt időszerűtlennek, más
részt feleslegesnek tartom annyival is in 
kább, mert, tekintettel a kérdés fontosságára, 
máris szives ígéretét vettük Jablonovszky 
igazgató urnák arra, hogy a cza bölcs vár
megyei gazdasági egyesület előkészítésében 
és földniivelésügyi kormányunk bizton re
mélhető engedélye és támogatása mellett a 
követő télen egy egész napra szóló, szem
léltető bemutatásokkal, minták, ábrák és 
vetített képekkel színezett szakelőadást fog 
tartani úgy a szőlőmoly, mint a szőlőilon- 
cáról, azok kártételei és az ellenök alkal
mazandó védekező eljárásokról.

Szikszay Sándor, 
gazd. egyl. titkár.

Történelmi kirándulás 
Szabolcsra.

Junius 8 án ismét gyermekek seregétől 
volt népes a szabolcsi vár. A buji kirán
dulók után most Viss, Kenézlő tanítói jelen
tek ott meg tanítványaikkal felekezeti különb
ség nélkül, hogy ezen ezeréves emlék ne
velő hatását átvigyék az iskolai tanítás 
keretébe, hogy a gyermekek történelmi is
merete élőismeretté változzék a fogékony 
gyermeki lélekben.

A vissiak reggel 6 órakor indullak, 
még friss testtel, élénk kedéllyel, égő kíván

csisággal a gyermeki szivekben. Ringó kalá
szok, mosolygó búzavirágok, kacagó pipa
csok, éneklő pacsirták üdvözölték a lelkesen 
daloló kis sereget a mezei utakon. Lobog
tak a zászlók, ragyogtak a szemek ! Öröm 
volt nézni a csupa kedv emberképet.

A tiszai töltésen összetalálkoztak a 
Kenézlőről jövő, lelkes sereggel. Na, volt 
öröm, riadalom, „éljen“-kiáltás, amint megpil
lantották egymást az egy cél felé törekvő apró 
emberkék ! 8 órára érkeztek a Tisza part
jára. Ekkor kezdődött a vállalkozás legfélel
mesebb aktusa, a Tiszán való átkelés! 
Gyermekeket csónakon szállítani a Tiszán ! 
T íz órára minden baj nélkül a szabolcsi 
oldalon volt a mintegy 100 főnyi sereg. Itt 
várta őket a vencsellői zenekar, amelynek 
nótás szava mellett megindult a menet a 
várba.

Gyönyörű látvány volt ez ! Felejthetet
len k ép : elől nemzeti szinü szalagokkal 
diszifett lányok hatalmas koszorút vittek; 
fehérbe öltözött lányok, kokárdás fiuk, zászló 
tábor, a Rákóczi-induló lelkes hangjai, lel
kesedéstől ragyogó szemek. Hát nem gyö
nyörű kép volt ez ? !

A szabolcsi iskolák előtt fogadták az 
ott iévő gyermekek s ők is elkísérték a vár
ban levő emlékkőhöz. A Himnusz éneklése 
után Szily József vissi tanító szép beszéd
ben adta elő a gyermekeknek a vár kelet
kezését és abban lefolyt nevezetes esemé
nyeket. Beszéde végén Isten áldását kérte 
hazánkra, nemzetünkre. Beszéd után a 
kenézlői tanuló ifjúság nevében Mató László 
tanuló, a vissiak nevében pedig Szily Mar
gitka tanuló koszorút helyezett az emlékkőre.

A szép kis sereget Pap Ferenc kenézlői 
tanító lefényképezte. A Szózat éneklése után 
a szabolcsi ref. lelkész szép beszéddel zárta 
be az ünnepélyt.

Az ünnepély végeztével visszaindult a 
sereg a Tiszához, melyen átkelve, tábort 
ütöttek s megebédeltek. Ebéd után tánc, 
zene, versenyfutás, cukor-osztás stb. által 
tették a vezetők kellemessé a gyermekeknek 
kirándulásukat.

Késő estig volt együtt a társaság, 
amelyhez a szomszédos községből sokan 
csatlakoztak, akik éppen úgy, mint a gyer
mekek, bizonyára kellemesen gondolnak 
vissza a szabadban töltött kedves órákra.

A kirándulás vezetői köszönetüket feje
zik ki Varga Ferenc vissi róm. kath., Szabó 
Sándor vissi ref. és Hunyadi János kenézlei
r. k. iskolaszéki tagoknak, kik e kirándulás 
alkalmával a tanítók nehéz és terhes mun
kájában, a Tiszán való átkelésben segítsé
gükre voltak.

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

Igazgatói jelentés
a nyíregyházi iparostanonciskola 

1911/12. tanév állapotáról.
Hogy az iparos úgy maga, mint a tár

sadalom érdekét híven és méltóképpen szol
gálhassa, nemcsak iparában kifejtendő szak
tudására, de emellett szellemi képzésére is 
elengedhetetlenül szüksége van. Csak akkor 
töltheti be hivatását s küzdheti le a mai 
nehéz megélhetési viszonyok között minden 
lépten-nyomon eléje gördülő akadályokat, 
ha e kettős feladatát, tudniillik szaktudását 
és szellemben való fejlesztését odaadással s 
fáradhatatlan szorgalommal igyekszik meg
oldani.

Az ipartörvénynek egyik legfontosabb 
s a jövő iparos nemzedék életére messze 
kiható alkotása azon rendelkezés, mely az 
iparos tanulók oktatása érdekében intézkedik 
és amelynek alapján az alsófoku iparosta
nonciskolák szerveztelek. Ma már azt hi
szem, senki nem vonja kétségbe, hogy ezen 
intézmény különösen a kisiparosok művelő
désének, haladásának és szakképzésének 
előmozdítására jótékony befolyással ne lenne.

Ezen iskolák száma az 1910—11. tan
évben 583 volt, melyekben 4692 tanerő 
113174 tanulót oktatott. S ha számot vetünk 
azon akadályokkal, melyekkel ezen iskolák
nak még manapság is küzdeniük kell, meg
nyugvással tekinthet bárki azon haladásra 
és eredményre, melyet úgy az erkölcsi ne
velés, mint az oktatás: általában kulturális 
tekintetben kifejtenek.

És ha még is volna valaki, aki ezen 
intézménynek úgy a tanoncok, mint általá
ban az iparosságra nézve fontos hivatását 
tagadná, az vagy nem ismeri ezen iskola 
célját, vagy pedig ellene van a magyar ipar 
fejlődésének.

A mi ipariskolánk ezen tanévvel fenn
állásának 29 évét fejezte be s szerénytelen
ség nélkül elmondhatjuk, hogy azon anyagi 
áldozattal szemben, melyet úgy a nemes 
város, mint az állam, fenntartása érdekében, 
meghoz, magasztos feladatának teljesen meg
felelt. Mint legtöbb iskolánál vannak hiányok, 
melyeknek megszüntetésére csakis nagyobb 
áldozatok árán juthatunk, igy tanonciskolánk 
is évről-évre azzal küzd. Ezek közül csak 
egy párról teszek említést: pl. a tanoncok 
százalékának fogyatékos előképzettsége és 
megfelelő iskola-épület hiánya, mely utóbbi 
miatt nélkülözhetetlenül szükséges bútor- és 
tanszerbeli felszereléseinket sem eszközöl
hetjük. Mindannak dacára tantestületünk 
odaadó fáradozása az iskolát hazánk ily 
fokú tanintézetei sorában, mint azt Magyar 
Endre iparoktatási főigazgató és Sztankay 
Béla szakfelügyelő ur ez évi látogatásuk al
kalmával is elismerték, az elsők közé emelte, 
bár alakulása óta különösen az utóbbi tiz

M entőszekrények!!
miniszteri rendelet szerint 6 koronától feljebb, 
járgány- gőz-cséplőgép és ipartelepek részére.

Fényképészeti cikkek!

Valódi solingeni acéláruk! 
Gummi különlegességek

legmegbízhatóbb forrása B lU IT lb e r g  JÓ Z Sef, 
keztyüs és orthop. kötszerész Nyíregyháza. 

Alapítva 1880. Telefon 96. sz.
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év alatt a tanulók száma rohamosan felsza
porodott, mellyel nem egészen áll arányban 
a tanítók száma. Az előkészítő és I. osztály 
csoportok tulnépessége a tanerők testi és 
szellemi erejét kimeríti s a tanulókkal való 
közvetlen foglalkozás, mely minden iskolá
nál, de különösen a tanonciskolában kívá
natos, nagyban akadályozza.

Az 1911— 12. tanév állapotáról külön
ben következő jelentésemet terjesztem elő.

A tanév az iparosmesterekhez intézett 
hatósági értesítés után a tanulók beírásával 
és osztály-csojportokba való osztásával vette 
kezdetét, mit a tanítótestület 1911. szept.
3—8 és 10-én eszközölt. A rendes tanítás 
szept. 11-én kezdődött, nem ugyan teljes 
számmal beirt tanulóval, de már szept. 24-én 
640 re emelkedett a létszám, az első időszak 
befejeztével 763-ra, tanév végéig pedig 792 
lett, 80-nal több, mint előző 1910— 11. tan
évben.

A beirt tanulók száma az osztályok 
csoportosításánál nagy gondot okozott és ha 
február hó 1-jével a felvételt be nem szün
tetem, különösen az előkészítő és első osz
tály csoportok túlzsúfolva lettek volna, mi
vel azon időtől 86 tanuló jelentkezett felvé
telre s igy valószínű, jövő tanévb.n osztály
csoport szaporításának szüksége fog. bekö
vetkezni.

A beirt 792 tanuló előképzettségét te
kintve, osztályok szerint következőleg nyert 
elhelyezést.

a) A közismereti tanfolyamon: Az elő
készítő kezdők csoportjában 74, a haladó A 
csoportban 62, B csoportban 60, C cso
portban 59, az 1. osztály A csoportban 68, 
B csoportban 71, C csoportban 65, D cso
portban 67, II. osztály A csoportban 53, B 
csoportban 56, C csoportban 53, a III. osz
tály A csoportban 41, B csoportban 39. 
Csak napot tanult 23.

b) Rajztanfolyamon a kezdő A osztály
ban 69, B-ben 64, C-ben 64, D-ben 64, 
E-ben 56, haladó A osztályban 45, B-ben 
46, C-ben 44, D-ben 44, cipészszakon 30, 
szabószakon 23. fémipari szakon 34, faipari 
szakon 22, építőipari szakon 20.

c) Rajzra nem kötelezett rajzpótló tan
folyamon előkészítő csoportban 61, I. osz
tályban 41, II—111. osztályban 33.

Ezen adatokból látható, hogy a közis
mereti osztályok közül három — a rajzosz
tályok közül öt, a törvény által megszabott 
létszámot meghaladta és ha emellett fontolóra 
vesszük, hogy a tanoncoknak nagyobb tér
fogatra van szükségük, mint az elemi 
iskolai tanulóknak s több okszigén tartalmú 
levegőre, 60 nál több tanoncnak egy-egy 
tanterembe való elhelyezését sem egészségi, 
sem nevelési, de még oktatási ~*ból
sem lehet figyelmen kívül hagyni.

A tanítást a nagym. vall. és közokta
tásügyi miniszter áital kiadott tanterv és

utasítások figyelembevétele mellett helyi vi
szonyainkhoz s a tanulók előképzettségéhez 
alkalmazva, részletesen kidolgozott tanterve
zet szerint eszközöltük.

A tanulók vallásoktatásáról az illető 
hitfelekezetek megbízott hitoktatói gondos
kodtak.

A tanítás a polg. fiúiskolában s az 
egyes felekezetek által fenntartott elemi is
kolák helyiségeiben történt, nevezetesen :

a) a közismereti tanfolyam előkészítő 
osztály 4 csoportja a róm. kath., az I. osz
tály 4 csoportja a gör. kath. — a II. osz
tály 3 csoportja a református — a III. osz
tály 2 csopoitja az ág. ev. iskolában hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken este 5—7 
óráig ;

b) a rajztanfolyamon kezdő A., B., C. 
osztálya a református — D. E. a gör. kath. 
— a haladó A. B. osztálya az ág. ev. —
C. a gör. kath. D. a polg. fiúiskolában, 
szabó-, cipész-, fémipari szakrajz osztály a 
róm. kath. — faipar és építőipari szaKrajz a 
polgári fiúiskolában vasárnap d. e. 9— 12 ;

c) a rajzpótló tanfolyam két osztálya 
szerdán este 5—7 az ág. ev. iskolában ;

d) a vallásoktatás az egyes felekezetek 
iskoláiban szombaton este 5—6.

Az iskolát ezen tanévben 1912. évi 
február hó 13 án Trak Géza tanácsos kísé
retében Magyar Endre orsz. iparoktatási 
főigazgató, Sztankay Béla iparoktatási szak- 
felügyelő látogatták meg. Mely alkalommal 
a tanulókat az addig végzett tananyagból 
alapos vizsgálat alá vették. Vizsgálatuk tár
gyává tették a rajzmunkálatokat is, melyek
nek befejezése után, egyes osztályok tul- 
népességére, a tantermek célszerütlenségére, 
hiányos felszerelésére, a tanoncok esti okta
tására tettek észrevételeket. Ezek mellett 
azonban úgy az iskolai ügykezelés, mint a 
rendtartás, az elméleti és szakirányú okta
tásnál tapasztalt eredmény fölött mindketten 
elismerésüknek adtak kifejezést, egyszer
smind a főigazgató ur megbízott, hogy ezen 
kijelentésüket úgy a felügyelő-bizottságnak, 
mint a tantestületnek hozzam tudomására.

Az iparoktatási főigazgató a tanonc
iskola önálló épületének kérdését is szóba 
hozta s ígéretet tett, hogy a fentartó várost 
e célja kivitelében jóakaratulag támogatni 
fogja. Megtekintette a Tanoncotthon helyéül 
felajánlott Hatzel-téri telkeket, melyet arra 
minden tekintetben alkalmasnak találta s 
tanonciskolánk iránt ígért jóindulatát azzal 
bizonyította be, hogy a Tanoncotthon fen- 
tartására a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter űrtől 600 korona eszközölt ki, mely 
összeg már a múlt hó 7-én a város házi
pénztárába e célra letétbe is helyeztetett. 
Sajnos azonban, dacára, hogy városunk 
képviselőtestülete a Hatzel-téri telek adomá
nyozásán kivül 100.000 koronát az otthon 
építési költségéül is megszavazott, a nehéz

pénzügyi viszonyokra való tekintettel ezen 
összeget nem utalványozhatja ki s igy a 
már elfogadott terv szerinti építkezés csakis 
jövő évben fog eszközöltetni.

E kijelentéséhez képest a kérdéssel 
csakugyan foglalkozik, mi kitűnik abból, 
hogy a nagyméltóságu vallás- és közokta
tásügyi miniszter ur f. évi február 29-én 
kelt, 15198. számú rendelete értelmében kir. 
tanfelügyelőnket utasította, hívja fel Nyíregy
háza város hatóságát, hogy tanonciskolájá
nak megfelelő elhelyezéséről gondoskodjék. 
Ezek után iskoláink főhatóságainak eme látoga
tásán kivül igazgatói tantervből folyólag az 
egyes osztályokat én is többekben megláto
gattam, mely alkalommal arról győződtem 
meg, hogy tantestületünk minden tagja oda
adó buzgalommal igyekszik a tanulók élő- 
haladásának javára felhasználni azt a kevés 
időt, mely rendelkezésére áll. A tanulók 
magaviseletét és iskolai fegyelmezését min
denkor kielégítőnek találtam. Csupán egyes 
tanulók iskolalátogatása ellen merült fel a 
tanító urak részéről panasz, mi nagyrészben 
annak tulajdonítható, hogy iparosmesterein k 
egyrésze vidéki vállalatai miatt legjobb aka
rata mellett sem bocsátha’ja tanulóját a köz
ismeret-tanórákra.

(Folytatjuk.)

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.

G R A K D  H O T E L

N A G Y  S Z Á L L O D A

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

S z o i id  c s a lá d i s z á l lo d a .
Teljes kényelemmel be
rendezve. Tiszta, világos 
szobák 3 60 koronától.

Lift, légfűtés, ébresztő óra, hideg-meleg 
víz minden szobában. : :

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-tŐI kezdve április hó végéig a kisvasutak szállitásdij-kedvez- 
ménye a vevőközönség javára is szolgál. Előjegyzéseket elfogad a 

Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Bethlen-utca 5. sz. és a Tiszaberczeli Téglagyár.
I. oszt. téglát és sima, hódfarkú cserepet.

Szabolcsi
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H Í R E K .•
— Pritnicia. Mához egy hétre, 

junius 29-én, Péter-Pál apostolok ün
nepén tartja Virág József első szent
miséjét a Samassa fogadalmi templom
ban fényes segédlettel, amikor is 
Petrovits Gyula apát, esperes-plébános 
fogja oltárhoz vezetni. Az uj misés 
8 napon belül áldást oszt.

— Plébános-beiktatás Vencsellön. 
A Szihalomra költözött Budoveczky Sándor 
esperesplébános helyét kegyúri bemutatás 
alapján dr. Csepela Lajos volt ózdi helyi 
káplán foglalta el. Vasárnap volt az ünne
pélyes fogadtatás, mely alkalommal a falu 
lakossága ünnepi díszbe öltözött, dörgő 
mozsárágyuk hangjai és hangos, lelkes éljen
zések között fogadták a hivek uj pásztoru
kat, ki meghatva köszönte meg a lelkes 
fogadtatást. Délben a község intelligenciáját 
látta vendégül az uj plébános vendégszerető 
asztalánál. Mi is üdvözöljük őt ez alkalom
mal s kívánjuk, hogy áldásos szociális mű
ködését is folytassa és ezt siker koronázza 
uj hívei körében.

— Kinevezések. A nyíregyházi kir. 
adóhivatalnál rendszeresített adótiszti állá
sokra Harsányi Dezső técsői, Zsitvay László 
tamási adótisztek neveztettek ki.

— A megyei főorvos jelentése 
Szabolcsvármegye egészségügyi állapotáról a 
következő: A halálozás május hónapban 
nagyobb volt, mint áprilisban, a múlt év 
ugyanezen hónapjához viszonyítva pedig te
temesen emelkedett. — Ugyanis a múlt 
év imájusi halálozási arány 22 40, ez idén 
pedig 25 80. A vármegyében május hónap
ban meghalt 640 ember és pedig 357 férfi 
és 333 nő. A két éven aluli elhaltak száma 
369, vagyis 53 4  százaléka az összes el
hunytaknak. Legnagyobb volt a halálozás a 
nyírbátori és ligetaljai járásban, legkisebb 
pedig a tiszadadai felső járásban. A fertőző 
betegedés kisebb az előző hónapénál. Ka
nyaró volt 14, difteritisz 29, vörheny 26, 
tífusz 5, bárányhimlő 4 , fültőmirigylob 70, 
trachoma 9. A nem fertőző betegségek közül 
leggyakoribb esetek voltak: veleszületett 
gyendeség, gümőkór, aggkór, görcs, mell- 
hártyagyuladás, gyermekaszály. Szóval, nagy 
volt a gyermekhalandóság. A hét éven alóli 
elhalt gyermekek szülői ellen, mivel nem 
kezeltették orvosilag, 10 esetban indittatott 
eljárás.

— A közigazgatási biróság végleges 
döntése Erdélyi Farkasnak nyírbátori jegy
zővé választását végérvényesen jóváhagyta. 
Ezzel immár egy éve folyó áldatlan harcnak 
vetett véget.

— Internátus jegyzők gyermekei 
számára. A községi és körjegyzők fiúgyer
mekei részére létesítendő internátusok ügyé
ben Lukács László miniszterelnök, mint 
belügyminiszter a megyékhez rendeletet in
tézett. A rendelet megemlíti, hogy az idei 
költségvetési törvényben felhatalmazást nyert 
arra, hogy a községi közigazgatási tanfolya
mok átszervezésével kapcsolatban a községi 
és körjegyzők középiskolába járó fiúgyer
mekei számára internátusokat létesítsen s 
hogy ez internátusokban a szóbanforgó ta
nítók számára államköltségen ötven helyet 
alapittasson, kéri a törvényhatóságok támo
gatását.

— Tanitók képezik ki az altisz
teket. A közös hadseregnél az eddigi szo
kástól eltérőleg a közös hadügyminiszter az 
altisztek előkészítési tanfolyamának vezetését 
a jövőben nem tisztekre fogja bízni, hanem 
polgári tanítókra. A tanfolyam 3 hónapig 
tart heti 12 órában és a katonai szaktár
gyakat kivéve, az általános közismereteket 
magában foglaló anyagot öleli fel. Most 
először történt, hogy a katonaság kiképzésé
ben a hadügyminiszter polgári tanerőket 
vesz igénybe.

— Egy honvédfőhadnagy drámája. 
Szénássy László budapesti villamosvasúti fő- 
ellenőr hasonnevű honvédfőhadnagy fia Deb
recenben revolvertisztogatás közben — állí
tólag véletienségből — főbelőtte magát. A 
szerencsétlen főhadnagy haldoklik.

— A bazilikák káptalana. A bazilika 
szerzetesek rendi káptalana Máriapócson volt. 
A választások igy történtek: Homo, Joákhim 
tartományfőnök, Dolhy Leontin csernekhegyi, 
Ruszinki Emánuel máriapócsi, Kraliczky 
Method miszticei, Dudits Ince kisbereznai, 
Oavris Kelemen büsztbaranyai, Maxim Ágos
ton bikszádi, Bihari János krasznibródi, 
Maxim Anasztár ungvári internátusi főnök 
lett.

— A sóstói vendéglőben betörők
jártak. Kezd hát a Sóstó híressé lenni ha
marosan, magára hívja a közfigyelmet. Az 
étterembe behatolva, elvittek a tettesek 30 
koronát, több doboz cigarettát és a főpincér 
felöltőjét. A rendőrség nyomoz.

— Jó fogást csinált a napokban a 
rendőrség Maleskovits János rendőrbiztossal 
az élén. Egy kora fiatalon romlásnak indult 
fiatalembert tett ártalmatlanná, állított meg 
esetleg a veszedelmes lejtőn, melyen a bu
kás csak fölfelé az akasztófa felé lehet. 
Maiéter János 21 éves, beregmegyei illető
ségű katonaszökevény és betörő a jómadár, 
ki rendőrkézre jutott. Az egri gyalogezred 
önkéntese volt, unta a paraszti életet, azért 
állott be katonának, de itt sem tetszett az

állapot, megszökött, majd önként jelentkezett 
az ungvári helyőrségnél, hol röktön lecsuk
ták. Innen is megugrott, a pusztán barangolt, 
éhezett, fázott, nvomorgott s ekkor tette föl 
magában, hogy bármi utón pénzt szerez. 
Szerzett is Felsőmadanyán, betört a korcs
mába s az alvó korcsmáros ruháját, arany
óráját és 886 koronáját elemelve, tovább 
folytatta kalandos utazását. Közben Nyíregy
házát is kitüntette látogatásával. Itt egy ked
ves éjjeli mulatóhelyen igyekezett buját-baját 
feledni lányok és vig cigányzene hangjai kö
zött. Feltűnt azonban a nagy költekezés, a 
pénzt csak úgy dobálta, ugyannyira, hogy 
végül Maleskovits rendőrbiztos meghívta egy 
kis barátságos tereferére. A sok szemen- 
szedett hazudozás azonban nem sokat segí
tett rajta, mert utóvégre is előadta, mily szép 
viselt dolgai voltak. A vég, mint mindig egy : 
letartóztatták, hogy átszolgáltassák büntető 
biráinak.

— Gyapjuvásár Miskolcon. F. hó
12-én nyitották meg a huszadik országos 
gyapjuvásárt Miskolcon. A földmivelésügyi 
minisztert Rodiczky Jenő és Gally Kálmán 
képviselte. A vásár élénken folyt le. 2100 
bála gyapjú került eladásra. Tavalyi árakat 
nem lehetett elérni, bár a mosás kitűnő. Jó 
egynyiretü gyapjúért bécsi mázsánkint 200 
koronát, gyengébbekért 170— 190 koronát, 
mosatlanért 100 kilónkint 68 koronát fizet
tek. A produkció a juhok nehéz telelése 
miatt fogyott. A vásáron budapesti, ausztriai 
kereskedők, gyárosok vettek. A vásár folyama 
alatt a termelők értekezletet tartottak a gyap
juvásár fejlesztése ügyében.

— Katonák az aratáson. A magy. 
kir. honvédelmi miniszternek most kiadott 
rendelete értelmében a közös hadseregbeli 
katonákat az aratás idejére három hétre sza
badságolják. A rendelet szerint, mely a na
pokban érkezett le a törvényhatóságokhoz, 
katonáknak a szabadságot az aratás előtt 
legalább 3 héttel rapporton kell kérelmezni.

— Amerikaiasan. Kedden este a 
Nyirábrányból elindult személyvonat egyik 
harmadik osztályú női szakaszába három 
férfi állított be. Mialatt az egyik a kijáratot 
állta el, a többiek revolverrel kényszeritették 
a halálrarémült nőket pénzük és ékszereik 
átadására. Nagynehezen tértek magukhoz az 
ijjedségtől s ekkor jutott eszébe egyik asz- 
szonynak, hogy jó lesz a vészféket meg
húzni. A rablók azonban észrevették hama
rosan, hogy baj fenyegeti őket s mire a 
vonat megállóit, vitézségükhöz híven leug
ráltak a vonatról. A vasúti személyzet és az 
utasok egyrésze üldözőbe vette őket, de 
csak az egyiket sikerült elfogni, akit aztán 
át is adtak a csendőrségnek s most ez nyo
mozza a cinkostársakat.

— A szocialisták junius 23-án, vasár
nap, nyilvános népgyülést tartanak, 30-án

Debrecenben é s  vidékén az eredeti amerikai „ÜDHNSION" kévekötő-aratógépek
versenyen kívül állanak, mert egyszerű szerkezetűek, könyüek, tartósak és kifogástalan, szép munkát végeznek !

Kizárólagosan RÁHMER SÁNDORNÁL, Debreczen, Piac-utca 13. sz., a Qreher 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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pedig táncmulatságot a Sóstón. A rendőrség 
megadta ugyan az engedélyt, de azzal a ki
kötéssel, hogy minden előfordulható rend
zavarásért a vezetőket, illetve a rendezőket 
teszi felelőssé.

— A m ulatság vége. Garai Mihály 
16 éves legény vasárnap este mulatni ment 
több társával a város alatt levő Újtelekre 
Mint ilyenkor történni szokott, a tánctól fel- 
hevült vérüket pálinkával kezdték csillapí
tani, ami csakhamar forrpontra emelte a 
híres magyar virtust. Volt a táncolók között 
egy csinosabb leány, kit ugyancsak forgatott 
egyik szemrevaló legény. Nem tetszett ez 
azonban a „vetélytársnak“ s hirtelen elkese
redésében odalépett a táncoló párhoz és 
riválisát jól mellbevágta, igy akarván köny- 
nyiteni keserűségén. Nosza erre lett nagy 
kavarodás, verekedés, ordítás, sikoltozás, az 
egész kompánia egy nagy gomolyag lett 
Folyt a vér, egyik is, másik is megsebesült, 
de leginkább Garai Mihály, kit egy dorong
gal úgy vágtak fejbe, hogy koponyája be- 
zuzódott. Súlyos sebével az Erzsébet-kór
házba szállították, hol rögtön megoperálta 
dr. Kleckner főorvos. A legény állapota na
gyon válságos.

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

A lap ítv a  1900. é v b e n .

Gabulya M ihály
ruhafestő, vegytisztító, gőzmosó
-----  és plisszérozó intézete -----

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

> Fest minden színre és gyász- I? 
= ruhákat 24 óra alatt. !•p. O'
3 Vegyileg tisztit bárminemű ru- 2  

|  hákat kifogástalanul, 
j* Gallér és kézelők stb. hófe- $• 
|  hérre és tükör fényesre mos 5 & 
I  nap alatt. §
( f í r

Z Pliséroz 3 óra alatt. |
§ 2 .
a  Midőn szives megbízásaikat ké- g
~ : : rém, vagyok mély tisztelettel : : f
|  Telefon 248. sz. |

Gabulya Mihály.

s z í n  H A z .
Heti műsor:

23- án, vasárnap délután Kis gróf. Operett. Ligeti
Lajos jutalomjátéka. Bérletszünetben, rendes 
helyárakkal.
Este Obsitos. Operett, újdonság. Páratlan 
bérlet.

24- én, hétfőn Falu rossza. Népszínmű. Falussy Ist
ván jutalomjátéka. Páros bérlet.

25- én, kedden Leányvásár. Operett. Beleznay Mar
git jutalomjátéka. Páratlan bérlet.

26- án, szerdán Rossz pénz nem vész el. Falusi
vígjáték. Deésy Alfréd jutalomjátéka. Páros 
bérlet.

27- én, csütörtökön Három feleség. Operett. Kassay
Károly jutalomjátéka. Páratlan bérlet.

28- án, pénteken Sárga liliom. Vígjáték. Vajda Ilonka
jutalom játéka. Páros bérlet.

29- én, szombaton Cárnö. Szininü. Beregi Oszkár, a
Nemzeti Színház kitűnő művészének vendég
játéka. Bérletszünet.

30- án, vasárnap délután a karszemélyzet jutalom
játéka. Bérletszünet. Rendes helyárakkal.

Este Romeo és Júlia. Tragédia. Beregi Oszkár
vendégjátéka. Berletszünet.

Julius 1-én. hétfőn Váljunk el. Vígjáték. Tanay
Frigyes, a Vigszinnáz művészének vendég
fellépte. Szünet.

2- án, kedden Kis cukros. Vígjáték. Tanay Frigyes
vendégfellépte. Bérletszünet.

3- án, szerdán, A gólya. Újdonság. Tanay Frigyes
vendégfellépte. Bérletszünet. Utolsó előadás.

Lengyel menyecske. Két estén került 
színre ez az idegenből jött, de Magyarorszá
gon játszó operett, közepes siker mellett. 
Maga a darab, sőt a zene sem tudott va
lami különösebb hatást kiváltani. Ennek 
nagyrészben az előadás gyengesége volt az 
oka. Tétovázó, bizonytalan és a súgóra na
gyon figyelő jó néhány szereplő rontotta le 
a darabnak amúgy sein nagy hatását és ha 
néhány kedves jelenet nem élénkítette volna 
fel az előadást, amelyeket bőven julalmazott 
tapssal a közönség, akkor a Lengyel me
nyecske nagyon hűvös fogadtatásban része
sült volna. Beleznay, Kassay, Falussy, Csa- 
nády jók voftak. Sofinszky Kázrnér gróf 
unokahugaival meglehetősen gyenge játékot 
produkállak, pedig az ő szerepük jó elő
adásban bájos és nagyon hatásos lett volna.

Éva boszorkány. Hétfőn a teljes si
ker jegyében Herczeg Ferenc Éva boszor
kány cimü színmüve került bemutatóra. A 
darab kedves meséjével, zamatos, magyar 
nyelvezetével, a jelenetek finom kidolgozásá
val s általában véve belső tartalmának ér
tékességével rászolgált a sikerre. És ezt a 
sikert az előadás maga csak fokozta. Vajda 
Ilonka Éva hercegnő szerepében olyan ki
válót, olyan művészi jót nyujtott, egy-egy 
jelenetében olyan kedvesen játszott, hogy a 
siker oroszlánrészét neki keli ítélnünk. Na
gyon sokan tanulhatnának tőle figyelmet, 
szorgalmat, mert e kettő nélkül jó színész 
és színésznő el sem képzelhető.

Kis szökevény. A kis szökevényt — 
amelyet ma már talán minden színházláto
gató jó! ismer — gyenge előadásban, rossz 
rendezésben, a szereplők önfegyelmezetlen
ségének bemutatásában (uj betanulás ?) kel
lett végignéznünk. Ezen előadás után nem 
lehet szó nélkül hagynunk, hogy a színészek 
és színésznők a darab leghatásosabb jele
neteiben rnegfelejtkeznek arról, hogy nem 
ők mulatnak, de ők mulattatnak s ennek a 
megfelejtkezésnek a nyomán egy nein tit 
költ, sőt gyakran hangos összenevetés a 
hatást teljesen elrontja. Ennek az önfegyel
mezetlenségnek lenni kell valami ellensze
rének. Bírságot arra, aki rászolgál!

Stuart Mária. Schiller örökbecsű 
Stuart Máriáját Jászai Mari, a Nemzeti 
Színház művésznőjének vendégszereplésével 
pénteken adták elő színészeink. A szomorú- 
játék címszerepében Jászai Mari művészetét 
csodálhattuk, aki szerepének plasztikus ki
dolgozásával, jeleneteinek a legfinomabb 
részletekig való megértésével, beszédorgani
zációja, arcjátéka, gesztusai teljes harmóniá
jával, a királynő előtti nagy jelenetével és 
általában complex egészet képező, hatalmas 
művészetével olyan tapsvihart, a közönség 
tetszésének olyan megnyilvánulását váltotta 
ki, amilyen ebben a szezonban még nem 
volt s amely Jászai Marinak — látszott — 
igen jól esett, pedig a taps, a tetszés leg
magasabb fokában ő már sokszor gyönyör
ködhetett. Az a kedves viselkedés, az a fi
nom modor, amellyel Jászai szerepében ta
lálkoztunk, Jászainak nem erőltetett és nem 
játszott tulajdona; a sikerben mást is része- 
sitett, ez önzetlenségre vall, de az a bájos 
jelenet, amikor a virágeső után, virágok kö
zött egy áhitatos csókot lehelt Úti Gizella a 
nagy művésznő kezére, meghatott bennün
ket s úgy éreztük, hogy ez a kézcsók mind
nyájunk nevében egy nagy köszönet, a hála 
megnyilvánulása olyan művészetért, amilyet 
csak Jászaitól kaphattunk.

b G s W y r ----
--------

Vasúti menetrend.
—  Érvény es 1912. m áju s  1-től. —

I. Nyíregyházára érkezik :
Debrecen felől 6-35, 9-57, 1-50, 4 02, 5-37

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,
Myiradony „ 6-40, H l , 6-40,
V.-Namény „ 630, 1-43, 6-34, 8-19,
Polgár 6-10, 10 03, 5-15.

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

n n 7-20, 9ö2,
Szerencs n 6-50, 10-04, 4-08, 545, 911,
Csap n 6"55, 11-12, 2-20, 7-20, 8-56,
Mátészalka n 7-16, 10-25, 2-10, 7-28‘
Nyiradony n 7 50, 2-10, 7-57,
V.-Namény n 7-12, 10-57, 2-43, 8-50,
Polgár » 7-10, 10-04, 5-55.

Nyiregyházavidék kisvasutak.
I. Nyíregyháza Bessenyei-térre érkezik:

Balsa felől 5 56, 8 31, 12 00, 8-22, T 17, 
Dombrád „ 6-24, 1T5, 8-12,
Nagyhalász „ 9-41, 322.

I I  Nyíregyháza Bessenyei-térről in d u l : 
Nagyhalász felé 6 25, 1L47,
Balsa „ 710, 1100, 312, 728,
Dombrád „ 6, 605, 7’34, 22.

!^sss
K s íík v

TANÜGY.
Az iparostanonciskola évzáró vizs

gálatai f. hó 15 én délután 5—7 óráig és 
16 án délelőtt 8— 12 óráig tartattak meg a 
róni. kath., gör. kath., ág. hitv. ev. köz
ponti és a ref. iskolában. A felügyelő-bizott
ság kiküldöttei és az ipartestület elöljárósága 
teljes elismerésüket fejezték ki a tapasztalt 
szép eredmény fölött. 16-án délután 3 óra
kor évzáró ünnepély keretében, melyen a 
Tanonc-Otthon énekszámokkal és szavala
tokkal szerepelt, a jutalmak osztattak ki. Ki
osztásra került a debreceni kereskedelmi és 
iparkamara 7 drb ezüst érme kitüntető ok
mányokkal, négy 25 koronás jutalom, Barzó 
Mihály-alapitványból 20 korona, Irsay Jó
zsef 2 darab 5 koronás és Kaszás György 
1 drb 10 koronás adománya és 150 korona 
értékű jutalom-könyv. Az évzáró vizsgála
tokkal kapcsolatosan az iparostanulók rajzai
ból a tantestület kiállítást rendezett, melyen 
az érdeklődők örömmel és műélvezettel szem
lélték a szebbnél-szebb rajzokat s vélemé
nyükkel megerősítették az iparoktatási fő
igazgató azon kijelentését, hogy a nyíregyházi 
iparos-tanonciskola rajzai legelsők az ország 
ily irányú iskoláinak rajzai között. Örömmel 
tapasztaltuk mi is úgy az elméleti, mint a 
gyakorlati kiváló eredményt. Elismerés érte 
az ügybuzgó tantestületnek, kik iparos
tanonciskolánkat az ország első ilynemű is
kolái közé emelték. Sajnosán tapasztaltuk, 
hogy az osztályvrzsgálatokon iparosmeste
reink közül se:.ki, az évzáró-ünnepélyen alig 
8— 10 iparosmester jelent meg, dacára an
nak, hogy, mint az igazgatói jelentésből hal
lottuk, közel 800 iparostanulója van az is
kolának. Erről azonban lapunk más helyén 
bővebben.
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Madarak és fák napja az apagyi 
ref. elemi népiskolában. Az apagyi ref. 
elemi népiskola vezetői minden kínálkozó 
alkalmat felhasználnak arra, hogy növendé
keik lelkében a hétköznapokon elvetegetett 
nemes eszmék csiráit, egyes ünnepélyességre 
emelt pillanatokban életre keltsék és meg
gyökereztessék. Így karácsony estéjén a 
vallásos érzés ápolása és lángragyujtása 
szempontjából karácsonyfa-ünnepélyt tartot
tak: március 15-én a hazafias érzés ápo
lása és fejlesztése végett hazafias ünnepélyt 
rendeztek, az alkoholellenes napot szintén 
megünnepelték, f. hó 16-án, vasárnap pedig 
a madarak és fák szeretete, védelme és gon
dozása nemes eszméjének terjesztése céljá
ból a madarak és fák napját is megtar
tották.

Sok pedagógus ellensége az iskolai 
ünnepélyek tartásának, érvelvén ellene ré
szint azzal, hogy nem didaktikus a gyer
mekek nyilvános szereplése, részint pedig, 
hogy az ünnepélyek előkészítése sok időt 
elrabol. Nem célunk e rövid közlemény ke
retében pedagógia vitát provokálni, annyit 
azomban legyen szabad ezen két ellenvetés 
czáfolatául megjegyezni, hogy ami mindenek
előtt az időrablást illeti, ez csak látszólagos, 
mert ha az ünnepélyeknek e gyermekek lel
kűidére gyakorolt nevelő hatását tanulmá
nyozzuk, lehetetlen, hogv annak nagyszerű 
eredményét észre ne vegyük, amihez fogható 
eredményt semmi más didaktikus eljárással 
a gyermekek lelkületében nem eredményez
hetünk; ami pedig ama másik ellenvetést 
illeti, hogy nem okszerű a gyermekek nyil
vános szerepeltetése — ennek cáfolatául 
szolgál, hogy a gyermek egész iskolai 
működése tulajdonképen szerepeltetés, mert 
szerepel a gyermek valahányszor vizsgázik, 
továbbá — ha nem is a tanítójának — de 
bármely iskolalátogatónak felel. Meg aztán 
az ember összes szellemi funkciója szerep
lésben merül k i: miért ne nevelhetnők erre 
is a gyermeket!? Fellépési bátorságban, ha
tározottságban feltétlen nyer a gyermek s a 
nevelés szempontjából ez sem megvetendő. 
Amely iskolában bátran, határozottan felel a 
gyermek, ott nemcsak akkor szerepelnek a 
gyermekek, mikor a leckét mondják, hanem 
ünnepélyeken is s talán ez is eredmény. 
És talán az a bizonyos lámpaláz is fehér holló 
lenne, ha a gyermek a szereplést már gyer
mekkorában megszokná! Az pedig elvitáz- 
hataílan, hogy az érzelmek fokozására, 
lángragyujtására egyes ünnepélyes pillanatok 
a legalkalmasabbak.

Az ünnepély műsora egyébként a kö
vetkező volt:

Hymiuis: énekelte az egész közönség. 
Alkalmi :ma: iifa s imádkozta Szabó Aladárjref. 
lelkész. A fák hasznáról, ápolásáról és vé
delméről ünnepi beszédet la. toli Tóth Zsig- 
mond ref. tanító. Alkalmi költemények a 
fákról: szavalták az el. népisk. tanulók. 
AiKai'iii dal : énekelték a gyermekek. A 
madarak hasznáról és védelméről ünnepi 
beszédet mondott Fülöp Vilma ref. tanítónő. 
Alkalmi költemények a madarakról : szaval
ták az el. népisk. tanulók. Berekesztő beszéd

s utóima: tartotta Szabó Aladár ref. lelkész. 
Szózat: énekelte a közönség.

Hogy a gyermekeknek az iskolában s 
az iskola udvarán való tartózkodás kellemes 
legyen, — a növendékek a fa ápolását, sze- 
retetét és gondozását megtanulják, a se
lyemhernyó tenyésztését megkedveljék, az 
apagyi iskola vezetői az iskolaudvart szeder
fával, környékét pedig az esztétikai nevelés 
szempontjából díszfákkal ültették be.

Az iskola udvarán, az április hóban 
elültetett s ekkorára szépen kilevelezett fák 
között kellemesen folyt le az ünnepély, 
melyen mintegy 100— 120 főből álló felnőtt 
közönség vett részt.

Nyugdíjazások. Illés Sütő Imre büd- 
szentmihályi ref. tanító aggkora és betegsége 

j folytán nyugdíjba vonul. Állapotának meg
vizsgálására bizottság száll ki a helyszínén, 
mivel a tanítót betegsége helyhez köti. 
A bizottság élén dr. Wilt György kir. tan- 
felügyelő lesz. A helyszíni kiszállás után 
lesz eldöntve, hogy nyugdijazható-e az illető 
tanító, vagy sem.

Kégly Szeréna nyíregyházai nőiipar- 
^skolai igazgató-tanítónőt a vk. miniszter 

1912. év szeptember 1-től nyugdíjba he
lyezte.

A kisvárdai áll. elemi iskolánál Rédl 
Ferenc tanítót 1912. év okt. 1-től ideigle
nesen helyezte nyugdíjba a miniszter.

Uj állami elem i népiskolák Sza- 
b olcsván n egyéb en . Már közöltük lapunk
ban, hogy Kótajban uj áll. elemi iskolát 
építtet az állam. Az államépitészeti hivatal a 
pályázatot annak idején meghirdette s annak 
lejártával a pályázók közül Szabó Jenő 
budapesti oki. építészt bízta meg a minisz
ter a kótaji elemi iskola építésével. A régi, 
szűk, a ^követelményeknek nem megfelelő 
iskola helyett csakhamar egy uj, minden 
tekintetben modern és az igényeket kielé
gítő uj iskola fogja Kótajt ékesíteni, mely 4 
tanteremből fog állani a régi 3 termes is
kola helyett, tekintettel a tanköteles gyer
mekek megszaporodott voltára.

Nyinniháiydibai^ is sok a tanköteles 
és a kir. tanfelügyelő felszólította a közsé
get iskola építésére; a községi elöljáróság 
pedig tudatja válaszában, hogy uj iskolát 
építeni és azt fentartani nem képes a lako
sok szegénysége folytán s kéri, hogy épít
sen az állam iskolát. A kéréshez a község

a kir. tanfelügyelő pártfogását kérte, aki 
pártolólag fel is terjesztette a község kérel
mét a minisztériumba, ahol remélhetőleg 
kedvezően nyer elintézést a kérelem.

Rendelet a tanszerek beszerzésére. 
A vk. miniszter arról értesülvén, hogy egyes 
külföldi cégek a hazai cégeknek, nagykeres
kedőknek népiskolai tanítási eszközök szál
lítására ajánlatot tettek, magas közvetítési 
jutalékot és az elárusító cég címkéjének az 
eszközre való illesztését helyezve kilátásba, ha 
az általuk gyártott eszközöket népiskoláink
ban forgalomba hozzák, minél fogva rende
letet adott ki a kir. tanfelügyelőknek és 
tanf. kirendeltségeknek, igy tanfelügyelőnk
nek is, hogy utasítsa a hatáskörébe tartozó 
áll. elemi iskolák gondnokságait és a köz
ségi iskolaszékeket, hogy tanszerbeszerzés 
alkalmával közvetlenül a tanszer készítőjé
hez, vagy pedig olyan elismert tanszerkeres- 
kedő-céghez forduljanak, melyek szakértelme 
eleve biztosítékot nyújt arra, hogy kifogás
talan, jó és olcsó eszközök birtokába jut az 
iskola, met a fent jelzett külföldi cégek által 
hazánkba becsempészett külföldi taneszközök 
teljesen rosszak, egyáltalában meg nem fe
lelnek a kivánalmaknak s amellett méreg
drágák. Fordulhat az iskola-gondnokság, 
illetve iskolaszék az Országos Paedagogiai 
Könyvtár és Tanszermúzeum elnökségéhez, 
mely felvilágosítást készséggel nyújt.

T i s z t á n
és  v ilágosan  úgy kérje és  
fogadja  el, ha szappant vesz, 
hogy

K O L O Z S V Á R I
(H E IN R IC H -fé le )

G íy c e rin  szappan 
T o já s  
M an d u la  
M á rvá n y  „

A kolozsvári gyógyszappan-gyár 
azért lett világhírű, mert a leg
drágább és teljesen ártalmatlan 
anyagból készíti szappanait.

n

n

a leqjobb cipő-krém az egész v ilá g o n !
Az eddigi világhírű

♦ ♦wi ksnek
vitriolnélküli gyártása.

ST. FERNOLENDT, WIEN III.
cs. és kir. udvari szálíitó. — 80 éves gyári fennállás.
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Magyar Kiskocsi-verseny 191Z.
Dunlop-pneumaticon győztek:

MA R T A : József Főherceg dijának nyertese. 
FIAT: Erdélyi városok dijának nyertese.

Dunlop-pneum aticot végig defektus nélkül használták:
Dunlop-pneumaticon futott (végig 
defectus nélkül) a döntő bíróság 
kocsija. Vezérképviselők:

Vas Géza és fia

A R T A  
ATHIS 
AF

automobil-alkatrészek nagykereskedése EudopBSÍ, ÜL, Liszt Ferenc-tér 6.
Sürgönyeim : DUNLOP. Telefon : 65—43.

elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

HEKSMTS BVUL9
Vilianplágitási berendezéseket, 
villanyvilágifási felszereléseket, 
valamint magántelefon és
VillanyCSengobEUezetésehet 27 Nyíregyháza, — Széchenyi-íér.
Mérndhi látogatás és költségvetés díjtalan. Csillárok és égötestek raktáron.

Nyíregyházi C em entárugyár @ @
R észvénytársaság N yíre g yh áza

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

Elvállal és mérsékelt árak mellett szállít: marmara cementmükőlapokat és mozaik-terrazö műkőlapokat 
egyszerű és diszes kivitelben s színezésekben, többféle 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- í 
tón és mükőmunkákat, mümárványvágókat 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 inarha-betonjászlakat, valamint sertésetetőket. Vizfogó és kutkagylókat, saját rendszerű büzelzárókat.’ 
Kút- és csatornaaknakereteket, fedlapokat stb. vasbetétes betonból. — Elvállal és épit úgy helyben, mint 
vidéken mindennemű beton- és vasbetonmunkákat, 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. Egyszeri! és diszes kiviteli! szökőkutak tervezését és építését betonból vagy műkőből, gaz
dasági betonépitkezéseket, valamint mindenféle beton-műkő- és vasbetonépitkezések szakszerű kivitelét.

♦ ♦

Költségeit, árajánlatok, valamint árjegyzékek ingyen és bérmentve
küldetnek.

é J \
#í í
*  i
*

*

Ne legyen kö- $ §
M

> •
•  j

zömbös
ha észreveszi, hogyH

HAJA HULL, 
vagy

korpaképzödése
van. hanem használjon mazonnal

,Dr. D R ALLE-féle
Nyírfa Haj vizet
Hatása meglepő! Ára K 250 és 5'— 
Kapható gyógytárakban, drogériákban, 
illatszerkereskedésekben és jobb fod

rászüzletekben.
Gyáros : Dralle György, Bodenbach a/E.

Eladó üzlet a Főtéren SSSJJ
legforgalmasabb helyen.
Férfi és női divatárukkal. 5—1 

Bővebbet RÁCZ BÉLA bank és tájékoztató iro
dájában, Debrecen, Csapó-u. 12. Telefon 10—27..
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Bútor
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

Lefkovits Zsigmond
Juior raktárában^ N y í r e g y h á z a ,

Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett.)

itta mór mindenHi tudja, hogy legjobb az
Erényi S. J o l i im "  5 s to rem z

itíai i jsasaaan

mert a legtökéletesebb, legmegbízhatóbb háziszer. — Törvényesen 
védve. — Őre az egészségnek, fertőtlenít, erősít 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 W fillér, 1 korona 10 fiiiér és Z borona 20 filléres ingekben.

Erényi Sándor-féle RÁDIUM 
sósborszesz vállalat

Telefon 273. N y í f C ^ y h á Z S  Egy ház-n. IQ.
i KB 3H 1MÍT2 1 i3r3£&Si i ma asa sa  >

M  egyszer megpróbálja sebesem bíznál mást!

■\ & IJMtiT-
j U n m t l W H  RU&AHYOS.VIHAR-
; V Ű á u J ' t l L  s in c s  ÉS IDŐTÁLLÓ

ÉLIEMEZ

>. mnrari rwiii

_= ■ « >> :T* a

t'

. v ;  y m W L '
■ i  ,v/
— ;.i __,

„Kollarit“-bőrlemez
kaucsuk-kompozicióval bevont fedéliemez,

„Kollarit“-börlemez
mezőgazdasági és gyári épiiletekr "almasabb.

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

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

k a p h a t ó :  32-20-7

WIRTSCHAFTER ÁRMIN
v a s k e re s k e d ö n é l N y íre g y h á z á n .

Kovács Gyula
mübutorgyáros
D E B R E C Z E N ,

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

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

18 letére) helyezte át.

f< Alapittatott 1902. évben. 285—5—6 $

S R00EHBEH0 ÉS liflMfflER I
varrógép- és kerékpárkereskedése *![

I Debreczen, Piac-utca 8. szám. I
1 ® ^ f  (A kereskedelmi palotában.) f"

Az elismert *§•
legjobb |

*  ü l b t É  |
%kerékpárok g  

egyedüli
■£ elárusitása. fe

|  Szakszerű javítóműhely. |

Szőlő-oltványok.
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  FIA  sző lő te lep ét  

B ihardiószegen .
Ha a saját érdekét tartja szem előtt, úgy 
ne vegyen addig oltványt vagy vesszőt, 
míg a fenti cég nagy képes árjegyzékét 
nem kérte: ingyen és bérmentve. Ezen 
árjegyzék minden szőlőbirtokost érdeke! 
hasznos tartalmánál fogva. Olcsó ár és  
pontos k isz o lg á lá s ! Szám talan e lis 
m erő 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 fúró es csemege vaj.

Schvarcz Lipót Fia gye t̂va!

J  Tiszta agyagból készült szép és jó

| cserép, fali tégla
és legszebb

nyersfalazati tégla
|  é s  G yári KÉNSÉNY-TÉGLÁK

%

&

c^ak a
11,1!Iircogiílgyiglparnól,I  t i

I  H Ű T

|  fCarezagon szerezhető he, 
I  hol egyes waogonrakomá- 
|  rsyok is megrendelhetők. 22
v
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Szenved ön ? Bántja a köszvény ? Fáj 
a feje vagy foga? Vannak fájdalmai 
a karokban vagy a lábszárakban ? 
Fáj a dereka vagy háta? Akkor pró- 
::: bálja meg a világhírű :::

Oroszlán menthol
sósborszeszt

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

44 fillér.
Főelárusitás:

Nagy üveg MO fill.-, óriási \ r n n .„  wr r . 
üveg 2 20 fillérbe kerül min- K á l m á n
den gyógyszertárban vagy gyógyszertárában 

üzletben Nyíregyházán.

I Hviregyháza legna- h i i f n r ó r i l h Ó 7 0  
p b b  gálasztébu U I H U I  d l  I l i i d ü l
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 utol
érhetetlen o lcsó  árban  

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

Tisztelettel

Glück Jenő
l

Gazdák sütödéje f i .  T. Qebreczen. nagyérdemű közön-
-------------------------------------------------------------------- — séggel tudatni, hogy
újonnan épült sütödénkben az üzemet megkezdettük, hol a mai kor igé
nyeinek és a legmesszebbmenő kivánalmaknak úgy 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: Poroszlay László elnök, Grosz Béla aielnök, Mihalovics 
Jenő, Balásy József, dr. Gulyás István, Boros József, Fráter István, Benedek 
Zoltán, Grünberger Ignátz.

Felügyelő-bizottság: dr. Tüdős Kálmán elnök, Takács Samu, dr. Grünwald 
Zsigmond, Vajda Henrik, dr. Nagy Zoltán ügyész, Jakoby Dávid ügyvezető.
Helyi raktár: SÁNDOR JAKAB 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 50c Celsius. Gyógyjavalat 
fürdő alakjában, c s u z  (r e u m a )  és k ö 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-  
tob és iz z a d m á n y o k n á l. ivógyógymód 
alakjában idült {g y o m o rb 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 v e k n é l meglepő gyógyhatás. 
Tükör-, kád- mór-, szénsav- és iszapfürdők.

1908. évben 3500 állandó fürdővendég.
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.

Minden jó gazdasszony 
5  próbálja meg a 5

HOFFMANN-féle
w  pörkölt kávét

K. 10037/1912. szám.

Hirdetmény.
A Nyíregyháza város határában a 

Sóstói erdői vadászterület két oldalán 
a tokaji és pazonyi utaktól északra el
terülő külön vadászterületen gyakorol
ható vadászati jog az 1912. évi aug. 
hó 1-ső napjától 6 évre nyilvános 
szóbeli ajánlati verseny után a város
háza tanácstermében a folyó junius hó 
24-én délelőtt 10 órakor fog bérbe- 
adatni.

Az ajánlati versenyhez a bérelni 
szándékozók meghivatnak.

Nyíregyházán, 1912. évi junius 
hó 15-én.

Májerszky Béla
(953) polgármester.

Nyomták a „Szabolcsvármegye" napilap nyomdájában Nyíregyházán, Rákóczi--a. 4. (Igazgató: Re n-ann Samu.)
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