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A magyar néptanítók
V II. egyetem es g yű lése.
Nyolc év múlt e) a tanítók leg

utóbbi egyetemes gyűlése óta. Mi, kik 
a tanítók tisztes és nehéz munkáit ál
landóan a legrokonszenvesebb figye
lemmel kisérjük, a múltban is tuda
tával bírtunk annak, a jelenben pedig 
a folyó hó 2., 3. és 4. napjain Buda
pesten lefolyt VII. országos gyűlés 
erőpróbáiból ismételten megállapíthat
juk, hogy a magyar tanítók 32 ezernyi 
főből álló tábora ez alatt a nyolc év 
alatt képességben és erőben hatalma
san gyarapodott.

Azonban a tisztes tanítóságnak ezt 
a gyarapodását nem csak mi vettük 
észre. Meglátták azok is, akik a ta
nítóság erejéből öncéljaikra tőkét ko
vácsolhatnának. Meglátták ezt ezek is, 
de a tanítóság is megérezte, hogy 
azok a különböző irányú érdekcsopor
tok, melyek megnyerésükre töreksze
nek, nem tisztán a magyar nemzeti 
szellem és nem tisztán a magyar nép
nevelési ügy apostolai.

A gyűlésnek a tanítóságra nézve 
legfontosabb része a kenyérkérdés 
ügye volt. És ez a sok keserűséget 
érző tanítótestület a maga műveltsé
gének és érettségének tündöklőén fé
nyes bizoiyitékát adta A reá legne
hezebb kérdés tárgyalásánál, régi meg
érdemelt és jogos kíváncsiságait mél- 
tóságos komolysággal hozott egyhangú 
határozattal terjesztette a nemzet 
itéiőszéke elé.

A megjelent 4000 tagnak ezen 
igazi méltóságot kifejező magatartása 
eltávolította ugyan az izgató érdek- 
csoportokat, azonban az észlelt jelen
ségek immár csakugyan nem kerül
hetik el sem az illetékes tényezők, 
sem a nagy társadalom figyelmét.

A nemzet népnevelőinek sorsa nem 
lehet többé senkire közömbös, mert 
amint hazánknak utánunk következő 
nemzedéke csak a jog és igazság 
tisztes fegyvereivel teheti a hazát és 
önmagát boldoggá, úgy ennek a nem
zedéknek felnevelésére csak a jog és 
igazság napfényében élő és a méltá
nyosságot nem nélkülöző magyar ta
nítók testületé lesz képes.

Városi apróságok.
Az iparostanonc-otthon ügyében a na

pokban egy kis mozgalom volt a városnál. 
Felhatalmazást kértek a polgármester részére 
100,000 korona törlesztési kölcsön felvéte
lére vonatkozó tárgyalások megindítása iránt. 
A szakosztályban feláll egy szakosztályi tag 
s minden lehető s lehetetlen indokolással 
vízbe akarja ejteni az iparostanonc-otthon 
ügyét, sőt olyasféle kijelentés is elhangzott, 
hogy csak készítsék elő a kölcsönt, a város 
felveszi, de fel fogja használni más célra. 
Hát bocsánatot kérünk, de ez a várostól 
nagyon következetlen eljárás lenne. A város 
megszavazta a 100,000 koronás hozzájárulást 
s amikor a szakreferens a kérdést megol
dás elé juttatja, akkor a város csak előbbi 
határozatának dezavuálása mellett mond
hatja ki, hogy az előteremtett fedezetet más 
célra fogja felhasználni. Ha egyesek a várost 
ilyen lehetetlen helyzetek elé kívánják állí
tani, akkor a mi városi vezetésünket — ne 
csodálkozzunk majd rajta — a mucsai ku
paktanáccsal fogják együtt emlegetni.

Csodálatosak az emberek! A saját 
ügyeikben egészen más szemmel néznek, mint

Ez az.
Irta: Lara.

Hárman laktak a rengeteg melletti kis, 
düledező kunyhóban: egy öreg asszony, 
egy fiatalabb ember s ő. Az asszony nem 
az anyja, a férfi nem az apja, hanem csak 
a mostoha sors hozta őket össze s rajtok 
kivül nem is ismert senkit, csupán azokat a 
vadászokat, akik minden ősszel felkeresték 
a vadont. Neve sem volt — az asszony és 
az ember röviden Il-nek szólitották. Nem 
volt a szegény apátián, anyátlan árvának 
két éjsötét, csillogó szeménél, fekete hajá
nál, ábrándos szép fejénél, sugár, párduc 
termeténél egyebe, de vad szépsége még a 
rongyokban is feltűnő volt. Nem szeretett 
dolgozni, de annál jobban örült, ha kiküld- j 
ték az erdőre fát szedni. Mert nagyon áb j 
rándos volt — merész ábrándjai szinte az j

eget ostromolták — s itt szabad folyást 
engedhetett azoknak.

Ki tanítja dalolni a csalogányt, ki 
mondja meg az erdő virágainak, hogy nyíl
jon, midőn eljön az ideje ? Az súgta meg 
neki is, hogy szeretnie kell, hogy egyszer 
el fog jönni a férő, akit szeretni fog. El 
fog jönni . . . s Istenkém s vájjon milyen 
is lesz ? . . .  Az a délceg ur-e, akit álmai
ban annyiszor elképzelt, aki el fog jönni, 
hogy felkeresse őt s elvigye magával ra
gyogó palotába, hol aranyruháju inasok fog
nak körülötte sürgölődni, lesve, kitalálva 
még a gondolatát is.

Vagy talán, de még erre gondolni is 
rossz, szegény ember lesz az, ki nem nyújt
hat kincseket, csak szerető szivét, ki sze
gény lesz, miként ő . . . Nem, nem lehet 
az . . .

Sokszor elgondolkozott ezen, ha ki

ment a madárdalos, vadvirágos zöld erdőbe, 
leült a csobogó patak partjára s pici lábait 
benyújtotta a habok közé, melyek körül
rajongva csókolgatták bársonybőrét.

Megmondta a dalos madárkáknak, meg
súgta az illatozó virágoknak, a csörgedező 
pataknak, menjenek el, küldjék el az illa
tukat, súgják, csobogják fülébe a várva- 
vártnak, hogy jöjjön, jöjjön, hiszen várja, 
epedve várja, kicsi kis szivében a szere
lem bimbói kinyílásra készek s csak a nap
sugárra várnak, a napsugárra, amely a 
szerető férfi szemeiből tündöklik majd felé
jük. S a dalos madárkák, illatozó virágok, 
csókos habok szót fogadtak a barátnőjüknek.

Az erdőkoszoruzta hegyen legeltette 
nyáját a pásztor fiú. Olyan kósza lélek volt, 
aki ma itt, holnap ott üti fel sátorát, ahogy 
az idő, a legelő, vagy a kedve magával 
hozta. Egyszer, egy szép verőfényes nyári
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a másokéban. Igaz, hogy ez emberi hiba, 
azaz, hogy gyöngédebben fejezzem ki magam, 
emberi tulajdonság, de ha ilyen emberi tu
lajdonságot engednek az emberek láttatni, 
akkor annak a megpiszkálásáért ne hara
gudjanak. Mert ne felejtsük e l : minden 
olyan hatást vált ki a szemlélőből, amilyet 
megérdemel. És ha valaki a fórumon van, 
akkor legyen elkészülve, hogy cselekedetei 
bizonyos hatást keltettek. Itt van például az 
iparosianonc otthon ügye. Az iparosta- 
nonc-otthon létesítése sok ember nevéhez 
fűződik és sok ember nevéhez nem fűződik. 
Hogy az iparostanonc-otthon ellen miért és 
kik foglalnak állást, nem feszegetjük, — 
csak arra a bizonyos előbb említett emberi 
tulajdonságra hívjuk fel a közfigyelmet. Igaz, | 
hogy az iparos tanonc-otthon városunk tech
nikai fejlődése szempontjából elmarad más 
intézmények mellett, de más téren viszont 
előbbre helyezendő amazoknál és ha ma, 
a villanyosság korszakában mindent a 
technikai fejlődésre akarnánk költeni, akkor 
nagyon egyoldalúak lennénk s akkor végez- j 
tethetünk minden munkát, főzést, vasalást, j 
mosást, ajtónyiiogatást, pipakiverést villanyos- i 
saggai, de a társadalmi bajok orvoslását, a 
társadalom fejlesztését elhanyagoltuk. A kö- ! 
zönségnek, a társadalomnak éppen olyan j 
szüksége van az iparostanonc-otthonra, í 
mint a technikai intézményekre !

Akiket illet, értsenek róla !

Sok szó esett már arról, hogy kövezési 
politikája a városnak egyáltalában nincsen. 
Mint minden téren, úgy a kövezéseknél is 
ötletszerűen dolgozott a város vezetősége. 
Csak igy volt lehetséges olyan lehetetlen 
állapotokat teremteni, amilyenek Nyíregy
házán uralkodnak, hogy a mellék-utcák el- 
söiendü kövezéssel vannak ellátva, amig

például a piac környékén, a város központ
ján sok helyen, térdig sárban járhatunk. 
Ebből az orvosságból elég volt már ennyi. 
Igaz, hogy a mostani pénzviszonyok mellett 
gondolni sem lehet egy nagyobb pénzügyi 
műveletre, ameiy alapját képezheti a varos 
előre, évtizedekre megállapított kövezési 
programjának, de ez az idő igenis alkalmas 
arra, hogy az illetékes tényezők a kérdést 
teljesen előkésziisék, egy minden tekintet
ben megvitatott, kifogástalan programmot 
dolgozzanak ki és ha a pénzügyi helyzet 
változik, a legelső kedvező alkalommal igye
kezzenek megvalósítani sok olyat, amit elő
deink elhanyagoltak, kijavítani mindazt, amit 
a hajdani vezetők elrontottak.

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

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

Központi fűtés, lift, Vacum-Cleaner.
Win Kiér Ottó igazgató.

A Szabolcsvármegyei Párt
fogó Egyesület közleményei.

A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egye
sület legutóbb tartott választmányi ülésén a 
következő tagfelvételek felett határozott:

Alapitó tagokul felvétettek : Angya'osy 
Pálné kisvárdai, Vay Gábor gróf, Vay Gá- 
borné grófné berkeszi, Propper Ödön nyir- 
turai, Halasi János, Haas Ignác, dr. Bodnár 
István, Blener Lajos nyíregyházi, Maiidéi 
Dezső nyírbátori, Somogyi Gyula, Liptay 
Jenő nyíregyházi és Propper Samu nyirturai 
la ;osok.

Rendes tagokul felvétettek: Nyirtura, 
Sényő, Viss, Kiskálió, Nagykáiló, Érpatak, 
Geszteréd, Nyírkárász, Pusztadobos, Nyir- 
mada, Prügy, Taklakenész, Döghe, Aáándok, 
Ibrány, Kenézlő, Tiszabüd, Szakoly, Biri, 
Ujíehértó, Büdszenímiháiy, Kisléta, Nyírtét, 
Székely, Tiszanagyfalu, Napkor, M.-Pócs, 
Tuzsér és Apagy községek, Kisvárdai ipar
és kereskedelmi bank, Diner István Kisvárda, 
Pataky István (tszéki biró), Komjáthy Zol
tán (kisvasút), Varga György (tanító), Iván- 
cső Emma (tanítónő), Rutikay Gyula (főes
peres), Weisz Manó (Jőba-nyomda), Me- 
gyery Géza, dr. Bernstein Béla, dr. Kovács 
E<ek, Balia Jenő, dr. Flegmáim Jenöné, 
Rosenthai Ferencné, dr. Goldman József, 
dr. Ungár Barna, dr. Zala Jenő, Prisztauka 
Lajos, dr. Flegmáim Jenő, Füzesséry Ele
mér, Mikecz Dezső, Leffler Sámuel, Má- 
jerszky Barna, Hoffmann Mihály, Burger 
Pál, Kiár Samu, Erdős Bertalan, dr. Bartos 
Sándor, Inczédy Lajos, Sípos Béla, Székely 
Sándor, Urnterreiner József, dr. Szopkó De
zső, dr. Klekner Károly, dr. Kállay Rudolf, 
dr. Szesztay Zoltán, dr. Vietórisz József, dr. 
Korányi Endre, Rosenthai Gyula, Zoltán Jó 
zsef, Fehér Kálmán, Fazekas János. dr.

napon oda került, ahol a szép leány lakott. 
Éppen ott ábrándozott a patak partján, kis 
fehér kezévei margaretteket tépett szét s 
szórt bele a megáradt szennyes habokba, 
mig lebontott hollófürteivel a kósza déli 
szellő űzött pajkos játékot. A bokrok zör
gése hátraforditotta lángoló arcát és egy 
férfit látott maga eiőtt. Ott állt a pásztor, 
mini egy szobor, megkapatva a nem várt 
jelenségtől. A leányka szive hevesen d o 
bogott s azt dobogta, valami azt súgta n ek i: 
Ez az, ennek kell lennie, akit szeretni fogsz, 
aki szeretni fog, akit vártál.

Mert szép volt a legény, izmos, délceg, 
mint egy százados tölgy, fekete bajusza sö
tét sávként szántotta keresztbe halvány ar
cát, mint a nap elé került sötét felhő a fe 
hér havat. Barna szemeiből rajongó szere
tet sugárzott. S szerette is a lombos erdőt, 
a nyáját, a kutyáját, a tiiinkóját, meg a jó 
Istent — és most meglátta és megszerette 
ezt a leányt is.

Bátortalanul lépett hozzá s szólitá m eg :
~  Ki vagy te, szép leány ?

— 11. vagyok ; itt lakunk az erdő szé
lén. Szeretem az erdői, azért vagyok itt.

— Az én nevem pedig Palkó, juhász 
vagyok, a nyájam amott legel a hegyoldalban, 
ide hallatszik a vezér kolompja. Én is sze
retem az erdőt, mig itt jó levegő van, hát 
itt maradok.

— Jó. — felelt a leány.
Mindennap kiment azután a patak part

jára s a pásztor is ott volt mindennap. Jó 
pajtások lettek ; a fiú leteritette a subáját a 
földre s egymás mellé telepedve el-el nézték 
a csillagos eget, kéz-kézben bolyongtak az 
elszéledt nyáj után.

Egy napon nem találta a szokott idő
ben, csak később jött meg szomorúan, le 
hajtott fővel

— Nem tudom — szólt — nem tu
dom, mit érzek, mióta téged megláttalak, 
szép az életem s mégis meg szeretnék halni. 
Rossz már a legelő, hát gondoltam, hogy 
elmegyek innen s tova hajtottam nyájamat. 
Jó legelőre, szép tanyára leltem amott, a 
másik völgyben, de nem volt nyugtom, kiet

lennek, pusztának tetszett a környék, úgy 
hiányzott valami. Lázas volt a fejem, el
nyomott az álom és álmodtam. Te ott voltál 
mellettem, megsimogattad forró homlokom, 
hát olyan nyugodt lettem egyszerre. Mikor 
fölébrediem, nem tudtam, mit csinálok, csak 
összetereltem a nyájat s visszajöttem. S most 
már tudom, hogy te hiányoztál, érzem, hogy 
nem élhetek nélküled. (Jgy-e, ezután egymás 
mellett maradunk örökké, ha elmegyek, el
jössz te is velem ?

— El, el, — suttogá a leány, önfeledten 
hozzásimulva, mig a kora őszi szél elsár
gult leveleket sodort piruló arcába.

*

| Másnap hangos lett a rengeteg a va
dászok hangos lármájától, a hajlók kürtjének 
riadó bugásától és a felriadt félő vadak 
csörtető menekvésétől. S a jövevényekkel egy 

| inás vendég távozott el a völgyi lakoktól: 
a nyugalom. Nem Ízlett a fü a juhoknak, 
okos szemeikkel kérve néztek gazdájukra : 
Jerünk innen, nem nekünk való hely már 
ez, nem nekünk való ez az örökös zaj.

E s t ln f l n t ’i n i i  C  C ’ín fÜ n if  cipőáruházába Nyíregyházán a legújabb I P ie o m a n n  U. 0 OnOOP amerikai és francia tavaszi cipőkülönle-
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Spányi Géza, dr. Konthy Gyula-, dr. Dohnál 
József, Májerszky Béla, Groák Ödön, dr. 
Flegmán Sándor, Porubszky Pál, Marsalkó 
Lajos, Szikszay Sándor, Kozák István, Szil - 
berstein Miklós, Hunyady László, Éles 
László, Pataki Lajos (tanító), Orsovszky 
Mariska, Zoltán Jolán, Szesztay Zoltánné, 
Kégly Szeréna, Kiár István, dr. Guttmann 
Zsigtnond, Kováts István, Báthory István, 
Novák Gyula, dr. Katonka Bertalan, Nagy 
Kálmán Nyíregyháza, Jóna László Nyir- 
bakta, Molnár Károly Kisvárda, Barta Jó
zsef Viss, Erdős Ferencné, Komjáthy Kaz- 
mérné Nyíregyháza, Gönczy János, Ragay 
Bertalan, Larnó Gyula, öródy Emanuel Nagy- 
kálló, Kubasy Béla Tiszalök, dr. Meskó 
László, Rosentlial Ferenc, Hronyec József, 
Doktor Ármin, Surányi Imre, Kardos István, 
Epbinder Károly, Palitz István, Engel Adolf, 
Karner Vilmos, dr. Murányi László, Murá
nyi Laszlóné, Osgyini József, Kubacska Ist
ván, Lengyel Miklós, Kovács János, dr. 
Demjén József, Tóth László, Halbauer Kál
mán, Hoffmann Sándor, dr. Vietórisz István, 
Rokosinyi Antal Nyíregyháza, dr. Herczog 
Ármin, Bedeő Lajos Nyírkárász, dr. Gara 
Leó, Gara Leóné, Maziás János tanító Nyír
egyháza, Simák János, dr. Szentmiklóssy 
Jenő, Kandei Ödön, Tóth Béla, Balogh F e
renc, Nyirbátory Népbank r. t., ifj. Fried 
Hermáim, dr. Buday Gyula, dr. Szende 
Emil, Zsindely János, László Andor, Vágó 
Ferenc, dr. Róth Izsó, Mandel Ödön, Fisch 
Lajos, Boldizsár Imre, Krámer Jakab, Pu- 
tokrán István, Ede Sándor Nyírbátor, Rle- 
ner István Ibrány, Kubinyi Zoltán, Vay Zol
tán, Mezőssy László, Elek Árpád, Ladányi 
nrpád Kemecse, Friss Áron Dögbe, ifj. Gö- 
rönibey Péter Mándok, Szikszay Andrásné, 
Bleuer Jenő, Vaiády Mátyás ielkész Ibrány, 
Adorján Kálmán T.-Pálca, Müller Hugó Mán
dok, Pelsőczy Mihály Báka, Szanyi Kálmán 
Tiszabezdéd, Király Béla Mezőladány, Pe- 
legdy Károly, Nagy László Eperjeske, Vi-

Nyugtalan volt a lány is, a fiú is.
— Elmegyünk, szólt Palkó, holnap el

megyünk innen, megszoktuk a magánossá
got, hát megyünk oda, ahol nincs más, csak 
a jó Isten.

Olyan jól esett nekik ez a szó, hiszen 
erre gondoltak mindketten.

Volt a vadászok között egy fiatal, szőke 
ur, ki gyakran elvált a többiektől, más cél 
után törekedett, nemesebb vadra vadászott, 
nem elégítette ki az elejtett vadak végső vo- 
nagiásának látása, emberi szív kinozásában 
lelte örömét. Meglátta a lányt s elhatározta, 
hogy magáévá 'teszi. S a lány ? Éva utóda 
volt ő is, hiú és csapodár, szívesen el
beszélgetett vele. Ez az, gondolta magában, 
ez az, akiről álmodoztam, ez az, akire vár
tam.

Hiú ábrándjai ismét feltámadtak lelké
ben, képzeletében ismét látta a körülötte 
sürgölődő szolgákat, magát fényes társaság 
közepette.

— Jer velem, szólt az ur, hagyd itt 
koldus pásztorodat. Szép vagy, nem arra te
remtett az Isten, hogy ebben az ember-nem- 
lakta rengetekben elhervadj, elviszlek ma
r t in u l ,  kastélyban fogsz lakni, királynőm,

rányi Sándor Mándok, Lázár Béla Tiszabüd, 
Furek József, Grünberger Ignác, Grósz Mór 
Karogh István, Nánásy István, dr. Mezőssy 
Béla, Aranyos István, Klein Lénárd, Czibur 
László, Nánássy Sándor, Paál János, Farkas 
Pál, Baiogh Lajos, László Imre, Fiié Károly 
Ujfehértó, Péczeiy Sándor, Neumányi Antal, 
Szakács József Kisleta, Rithy Gyula, Ador
ján István, Hartstein Sándor, gr. Vay Tibor, 
gr. Vay Tiborné, gr. Vay Jella NyTtét, Frank 
Károly, Malavovszky Gusztáv Tiszapolgár.

Működő tagokul felvétettek : Szily Jó
zsef ref. tanító, Faj László r. k. tanító Viss, 
dr. Bertha Jenő Nagykalló, Orsovszky Gyula 
Nyíregyháza, Kállay László jegyző, Veres 
Károly ref. lelkész, Nagy Béla ref. tanító 
Nyirtura, Csabary Zsigmond ref. lelkész, Bo
dor Zsigmond, Bartha Antal ref. tanító 
Sényő, Somlyódy János főszoigabiró Nyir- 
acsád, Szabó Sámuel, Végh János, Kocsis 
Ferenc, Tomádi Balázs, Kató István, Bevagy 
József, Kocsis Péter, Kocsis György, Paczák 
Mihály, G. Nagy Lajos Szabolcsveresmart, 
Katona Mihály, Rektor József Kiskálló, Ka- 
polka József, Glückman Jakab, Kovács János, 
ifj. Groholy András, V. Juha János, Jarkinya 
Mihály, Domcsák András, Jurkinya András, 
F. Juha János Pusztadobos, Fehér András, 
Eperjessy Béla, Séra Károly, Balogh György, 
Weinberger Sámuel, Vay Miklós, Köpés 
György, Tamás János, id. Csoszka József, 
Rozmanfy Károly, Klein Jakab Nyirmada, 
Kovács János Taktakenéz, Zitás Bertalan, 
Tóth Károly, Berzeviczy Andor, Szabolcsi 
Mátyás, Perekó Imre, Perger Imre Priigy,

1 Adorján Gyula Nyírbátor, Gavallér János, 
Orosz Gyula Kisvarsány, Jánváry István, 
Kovács István ref. tanító Nagyvarsány, Jan 
kám Balázs, Öibey Béla, id. Balog János, 
ifj. Kántor János, Belinszky Gábor, Nus 

! Péter Döghe, Csabay László, Friedlönder 
Ignác, Csuha István, Tarczy Gyula Mándok, 
Uray Béla, Szikszay András, Hornyik János 

i Ibrány, Virányi János, Vas Lajos, Papp Fe-

parancsoloin leszesz, jer velem. S a lány 
elhitte és ment, otthagyta a szegény pász
tort, bár midőn egyedül volt, sokszor gon
dolt rá, mert szerette, bár titkolni óhajtá.

S a pásztor? Kérte, könyörgött neki, 
ne menjen el, maradjon vele örökké ; őriz
zék együtt a nyájat, elmennek más vidékre, 
ahova nem jönnek vadászok, ahol olyan 
szépen fognak élni, mint a búgó páros vad
galamb s mert a lány nem hallgatott rá, 
megsiratta, azután elment más tájra egye
dül, hogy soha többé vissza ne térjen, hogy 
eltemesse bánatát. Tilinkójának siró hangját 
néha-néha visszahozta a szellő. A pásztorfiuí 
halva lelték reggelre . . . Furulyáját meg
hasadva mellette . . . azután elhalt az is.

Elmúlt a vadász-évad, elmentek a va
dászok, szó nélkül s ott hagyták a leányt 
egy bús tapasztalással szivében, hogy csa
lódott. S mintha első elfeledett szerelméért 
büntetné a teremtő, minden évben jött va
laki, kinek karjai közé dobta magát s kinek 
eltávozásával egy-egy tövis tört szivében ; az 
újabb csalódás tövise. Hát már én, sóhajtá 
nem egyszer, sohasem fogom feltalálni az 
igazit? nem jutott eszébe, hogy már ré
gen el is dobta magától.

renc, Lefkovics Jenő, Máté János Kenézlő, 
Csorba András, Paraszkay Vilmos, Parjzsa 
József Zalkod, Délczeg Sándor, Juhász 
Gyula Kemecse, Csépe Mihály, Hudivók 
János, Draviczky László, M. Papp Mihály 
Tiszabüd, Bakos Béla Szakoly, Kovács Fe
renc Tiszakonyár, Szalay László, Bodó Endre, 
Molnár Ferenc, Karajdy József, Farkas Ká
roly, Tömöri Pál, Teremi Ferenc Gáva, 
Szabó Gyula, Kádár Béla, Pelsőczy Kálmán, 
Antal Endre, Balogh Imre, Misek Gyula, 

| Szegedy Károly, Nagy Sándor Ujfehértó,
| Kabay József, Ényi Sándor, Bálint István, 
! Garbay Imre, Tóth Lajos Büdszentmihály, 

Molnár Emánuel, Gaál János, Bagaméri 
Menyhért, Adás Károly, Tisza Menyhért Kis- 
iéta, Kutka Izidor, Szuszay józsef, Kovács 
Zsigmond Nyírtass.

Az egyesület alapszabályai szerint ala
pitó-tagok azok lehetnek, akik legalább 100 
korona alapítványt tesznek. Rendes tagok, 
akik évi 4 kor. tagdíj fizetésére kötelezik 
magukat. Működő tagok azok, akik tagdij 
nélküli munkálkodással vesznek részt az 
egyesület humánus munkájában. A tagsági 
jelentkezések a Párttogó-Egyesület elnök-
ségéhez (Vay Ádám-utca 10. sz.) intézendők.

A la p ítv a  1900. é v b e n .

GaMya Mihály
ruhafestő, vegytisztító, gözmosó 
= z=  és plisszérozó intézete —— 
Vay Ádám-u. 13. Bejárat Vésö-u. felöl.

Fest minden színre és gyász- i  
ruhákat 24 óra alatt.

Vegyileg tisztit bárminemű ru
hákat kifogástalanul.

Gallér és kézelők stb. hófe
hérre és tükör fényesre mos 5 
nap alatt.

9 Pliséroz 3 óra alatt.
|  Midőn szives megbízásaikat ké-
1 : : rém, vagyok mély tisztelettel : :
I Telefon 248. sz.
I  Gabulya Mihály.

Ezüst éremmel és díszoklevéllel kitüntetve

Méhészeti
kongresszus.

Az 1912. augusztus hó 18— 19-én Ko
lozsvárit tartandó V. Országos Méhészeti 
Kongresszus tárgysorozata:

I. A kongresszus tárgyai.
1. Erdély különleges méhészeti viszo

nyai. E lőadó: Nagy János méhészeti szak
tanár, az Erdélyi Méhész-Egyesület tisztelet
beli tagja.

2. Méhlegelő javítása. Előadó: Gát 
Imre az Udvarhely vármegyei Méhész-Egylet
titkára.
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3. Méhbetegségek — különös tekintet
tel a ragadós költés-rothadás terjedésének 
meggátlására. — Előadó: Donáth Aladár, a 
Biharvármegyei Méhész-Egyesület alelnöke.

4. Méhészeti törvénytervezet. Előadó: 
Bodor László nyug. táblabiró, az Erdélyrészi 
Méhész-Egyesület alapitó és tiszteletbeli 
tagja.

5. Méhtermékek vám- és forgalmi vé
delméről. Előadó: Szilassy Zoltán ország
gyűlési képviselő, az Országos Magyar Mé
hészeti Egyesület igazgató-alelnöke.

6. Hazai méhanyag nemesítése. Elő
adó : Erdős Lajos polgári iskolai tanár, az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület titkára.

7. A méhtermékek feldolgozása és ér
tékesítése. Előadó: Szilágyi Márton tanító, 
az Erdélyrészi Méhész-Egyesület vál. tagja.

11. Napirend.
Augusztus 17-én a délutáni és estéli 

vonatoknál az érkező vendégek fogadása és 
elszállásolása. Este 8 órakor ismerkedési 
estély.

Augusztus 18-án délelőtt 11 órakor az 
Országos Méhészeti Kiállítás megnyitása és 
megtekintése a Rákóczi-kerti korcsolya
csarnokának.

Délután fél 2 órakor társas-ebéd a 
Rákóczi-kerti nagy vendéglő kerthelyiségé
ben. Egy teríték ára 4 korona.

Délután 4 órakor az Országos Méhé
szeti Kongresszus megnyitása, üdvözlések s 
a tárgyalások megkezdése a Rákóczi-kerti 
vendéglő külön nagytermében.

Este 8 órakor előadás az „Uránia" - 
szinházban. Előadást tart Resch Ignác dr., 
dunaszentbenedeki plébános a „Méh bonc
tanáról és életéről, a gyakorlati méhészet 
főbb pontjairól". Az előadást vetített képek
kel illusztrálja. Közbe-közbe pedig érdek- 
feszitő mozgófényképek mutattatnak be.

Augusztus 19-én reggel 8 órakor az 
előadások folytatása és befejezése, a leg
közelebbi kongresszus helyének meghatáro
zása, a kongresszus bezárása, a bíráló
bizottság jelentése.

Délután 2 órakor a Rákóczi-kerti ven
déglőben ebéd. Étkezés étlap szerint.

Délután 4 órakor kirándulás az Erdély
részi Méhész-Egyesület telepére. A telepen 
Lakatos Károly, a komáromvármegyei mé
hész-egyesület titkára a „Hungária" kaptár
ról szemléltető előadást tart. Onnan vissza
térve Müller Gerő, első magyar mülépgyárá- 
nak a megtekintése.

111. Kirándulások.
Augusztus 20 án. 1. Csíki János Jó

zsef szentgyörgyhegyí és 2. Balázs Péter 
szamosfalvi méhesébe. Indulás reggel 9 óra
kor. (E méhe ' ’ -"vártól 1— 1 óra já

rásnyira fekszenek, kirándulás részint gya
log, részint kocsin, vagy automobilon.

2. Zichy-barlangba. Indulás reggel 6 
óra 40 perckor személyvonattal. Érkezés a 
Zichy-barlang őrházához 9 óra 43 perckor. 
Indulás Budapest felé este 6 óra 33 perc
kor. Kolozsvár felé 5 óra 43 perckor. E ki
rándulás költsége 8— 10 korona.

3. Tordai hasadékba. Indulás Kolozs
várról reggel 6 óra 46 perckor gyorsvonat
tal, érkezés Tordára 8 óra 35 perckor. Visz- 
sza-utazás délután 5 óra 45 perckor. E ki
rándulás költségei, II. osztályú vasúti jegy 
számításával, 8 korona.

4. Marosajvári sóbányába. Indulás Ko
lozsvárról reggel 6 óra 46 perckor gyors
vonattal. Érkezés Marosujvárra reggel 8 óra 
44 perckor. Indulás vissza délután 2 óra 18 
perckor személyvonattal. E kirándulás költ
sége 8— 10 korona.

Tagság.
A kongresszus tagja lehet minden ma

gyar méhész, aki eziránti szándékát a kon
gresszus főtitkáránál: dr. Balázs Ferenc ur
nái (Kolozsvár, Mészáros-utca 3. sz.) f. évi 
augusztus hó 10-ig bejelenti s egyúttal a 2 
korona tagsági dijat ugyanoda egyidejűleg 
beküldi. A kongresszusi tagok tagsági jegyet 
és jelvényt kapnak, melyek együttesen fel
jogosítják a tagokat, hogy a kiállítást ingyen 
látogathassák s a kongresszus tárgyalásain 
részt vehessenek. A kongresszusi tagok ré
szére mérsékelt áru vasúti jegy beszerzésé
ről a bizottság gondoskodni fog.

Aki ilyen jegyre és elszállásolásra 
igényt tart, a közebéden, vagy a kirándulások 
valamelyikén részt szándékozik venni, ez
iránti igényét, illetve szándékát köteles aug. 
hó 5-ig a kongresszus- és kiállítási irodá
nak bejelenteni.

Tanácskozási rend.
A kongresszusi üléseket az elnök, vagy 

a társelnökök egyike vezeti.
A tárgyalásokban minden kongresszusi 

tag részt vehet, a hozzászólások jelentkezés 
sorrendjében történnek s 10 percnél tovább 
nem tarthatnak.

A kongresszus ülései a Rákóczi-kerti 
vendéglő külön nagytermében fognak meg
tartatni.

A kongresszus jegyzŐKönyvérő! a tagok 
a méhészeti szaklapok utján fognak értesülni.

Kolozsvár, 1912. junius hó 25.
Az V. országos méhészeti kongresszus 

rendező-bizottsága:
Dr. B alázs Ferenc, Br. Jósika Gábor,

főtitkár. elnök.

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

te —  ■■■ ■ - « -- ------------ *

Üzlet-áthelyezés.
Ifj. Lakato s L a jo s  czipöQzIet 
czé g , ü z le th e ly isé g é t a  
K o s s u th -té rrő l S A J Á T  
H Á Z Á B A  h e lye zte  át.

Liliom-utca 18. (Blljtos),
te- ■ ............ - - 4 4 ----------- a

GRAND HOTEL

59N REIHO
NAGY SZÁLLODA

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

S zo lid  családi szálloda.

Teljes kényelemmel be
rendezve. Tiszta, világos 
szobák 3 ‘6 0  koronától.

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

D e b re c e n b e n  é s  v id é k é n  a z  e re d e ti a m e r ik a i „30HNS10N“ k é v e k ö tő -a ra tó g é p e k
versenyen kívül állanak, mert egyszerű szerkezetűek, könyiiek, tartósak és kifogástalan, szép munkát végeznek !

K iz á r ó la g o s a n  R Á H M E R  S Á N D O R N Á L , Debreczen, Piat-utca 43. sz., a Dreher mellett,
Bácher, Melichár gépgyárak fiókjában,
legjobb fehér, amerikai kötöző-zsineg, amerikai kapák, szénagyüjíők, fűkaszálók nagy raktára ! 

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

—  K é r jü k  a  v id é k i  e lő f iz e tő in 
k e t, h o g y  e lő f ize té sü k e t s z ív e s k e d je 
nek m e g ú jí ta n i .

— Nyíregyháza város segélye 
a tanítóknak. A szakosztályok ülé
sein a következő tanítók ajánltattak 
segélyezésre tanulmányaik folytatása 
végett: Király Imre, Luka Jenő, Vargha 
Ferencz 100—100 koronával, Ozvald 
József és Gabriényi Sámuel 60—60 
koronával.

— Államsegély. A földmivelésügyi 
miniszter Kemecse község részére a közle
gelő megszerzésére 50 éven át évi 2000 ko
rona államsegélyt engedélyezett.

— Birtok-vásárlás. A Kdllay Ubul- 
féle 1008 hold orosi birtokot a Szabolcs- 
vármegyei Agrár Takarékpénztár és a Ma
gyar Telepitő Bank r. t. holdankint 850 ko
ronáért megvette. Hir szerint a birtokot par
cellázzák.

— A katonaság köréből. Schey Pál, 
cs. és kir. huszárőrnagy Miskolcról Nyír
egyházára helyeztetett át, mint a 15-ik hu
szárezred pótkerületi parancsnoka.

— A magyar gör. kath. püspökség 
ügye. A létesítendő püspökségre vonatko
zólag már készül a pápai bulla, mely most 
van végleges szövegezés alatt. A bulla köz
zététele után a püspökség szervezésének ki
vitele következik, melynek megtörténte után 
a kiválasztott püspök kinevezése fog meg
történni.

— Vasutak egyesítése. A kir. m. 
kereskedelemügyi miniszter a nyíregyháza— 
mátészalkai és a nyíregyháza—vásárosna- 
ményi vasutak egyesítéséről törvényjavasla
tot nyújtott be.

— A csendőrök uj egyenruhája  és  
illetéke. A csendőrök egyenruhája, valamint 
az eddigi illetékek lényegesen megváltoztak. 
Az egyenruna felszerelésére és díszítésére 
vonatkozó újítások nagyobbrészt már május 
1 én életbe léptek. Az újítás az eddigi zsi
nórral díszített és sujtásos szolgálati és disz- 
zubbonyt megszünteti. Az uj zubbony ezen
túl zsinórnélküli. A legénység tiszti sapkát 
kapott, mely buzérvörös szegélyezéssel van 
díszítve. Az őrmesterek szolgálaton kívül 
hosszú kardot viselnek. A vizsgázott altisz
tek őrmesteri jelt kapnak, valamennyi vég
legesített csendőr pedig szakaszvezetői foko
zatot. — Az illetékváltozások, melyek a jövő 
évi költségvetés alapján lépnek életbe, a 
következők: a csendőr évi fizetése ezentúl 
1000 K lesz, (eddig 900 K volt.) Az őrsve
zető őrmester az eddigi 1100 K helyett 1300 
K évi fizetést kap, az őrmester pedig 1300 
helyett 1600 K t. Lényeges újítás pedig a 
szolgálati pótdij felemelése ts. Az eddigi 
rend szerint ugyanis a szolgálati pótdíj 16 
évig emelkedhető öszszeg volt, mely az 
500 K-t meg nem haladhatta. Az újítás sze
rint a szolgálati pótdij 24 évig emelked- 
hetik s a 700 K-t is elérheti, de ennél az 
összegnél nagyobb nem lehet.

— Felfüggesztett jegyzők. A kisvár- 
dai járás főszolgabirája egy névtelen följe

lentés folytán hirtelen vizsgálatot tartott a 
pátrohai körjegyzőségen s ott több szabály
talanságnak jővén nyomára, a körjegyzőt és 
segéd jegyzőt felfüggesztette. A körjegyző he
lyettesítésére Teremy Ferenc kisvárdai adó
ügyi jegyzőt, Teremy helyettesítésére pedig 
Németh Ferenc segédjegyzőt rendelte ki.

— A nyiregyházi tanonc-otthon lé 
tesítését mi sem igazolja jobban, mint a 
napok óta tömegesen előforduló inasszökések. 
Valóságos ragályszerüen terjed az iparos- 
tanoncok közt, hogy helyükről elszöknek. 
Természetesen, mivel másból nem élhetnek, 
lopnak s rendőrkézre jutnak. A hatóságok 
erélyes intézkedéseket tettek ez áldatlan ál
lapot megszüntetésére.

— Összetörte a vonat Csucsuj Já
nos napszámost a rakamazi állomáson, kit 
most súlyos sebeivel a nyiregyházi Erzsé
bet-közkórházban ápolnak.

— A friss tojás. Kezdődik a nyaralás 
és a nyaralással a zöldbe özönlő nagyváro
siak sok baklövése. Egy lipótvárosi család 
körében is jól mulatnak egy ilyen „schni- 
tzer“ en, melyet az egyik alföldi faluból Írtak 
az ott üdülők. Ezek : egy mama, két kurta
szoknyás leányka és egv pápaszemes német 
Fráulein a múlt héten sétaközben egy ut- 
széli, parasztkorcsmába tértek uzsonnázni. 
Mindössze tej és vaj volt kapható mert hát 
a szerény helyen nem készültek el ilyen 
előkelő vendégek ellátására. Az uriasszony 
és leányai beérték a frugális uzsonnával, de 
a német nevelőnő fintorgatta az orrát. Nem 
bízott a tej és vaj tisztaságában.

— Ha legalább friss tojás volna, . . . 
— mondta kedvetlenül.

— Sajnos, nem szolgálhatok, — mondta 
a korcsmárosné.

— Hát nincsenek tyúkjai ?
— Vannak kérem alásan, de a tojás

készletünket egy kereskedő elvitte és azóta 
nem tojtak a tyúkok.

— Menjen ki hozzájuk — rendelkezett 
a gouvernante — és kényszerítse őket a 
tojásra.

Az illemtudó magyar asszony nem tett 
megjegyzést, de a konyhában annál hango
sabban méltatlankodott:

— így van az — mondta — amikor 
az efféle német perszónák holmi Gartenlaubék 
olvasásával tömik tele agyvelejüket. Bezzeg, 
ha a „Háztartásit olvasnák, nem esnék 
meg velük az ilyen blama. írok is Buda
pestre, a „Háztartás" kiadóhivatalának (Eöt
vös utca 36.), hogy küldjenek egy mutatvány- 
számot. Talán fog rajta a lecke.

— Hamis-e a hamisnak tartott 20 
filléres. A 20 filléres nickel pénzdarabok 
között az utóbbi időben igen sok van for
galomban az 1907. és 1908. évszámokkal. 
Az ez években vert pénzdarabok a más 
éviektől eltérőleg, vastagabbak, élesebb raj - 
zuak s a felirásos oldalon a buzakoszoru 
két levele csaknem a betűk alá húzódik, sőt 
az „1“ és „É“ betűkig elérnek, holott a 
többi évfolyambeli pénzdaraboknál ezek sok
kal rövidebbek. A pénz máskülönben kifogás
talan s teljesen alkalmas arra, hogy azt bárki 
egészen gyanútlanul elfogadja. — Mindazon
által kialakult a hiedelem, hogy az ilyen 20

filléres: mind hamis. Végre a napokban aztán 
az eszéki potahivatal kérdést intézett a kör- 
möcbányai pénzverdéhez, ahonnan azt vála
szolták, hogy a beküldött, fent leirt pénzdarab 
nem hamis. A különbség azért van, mert abban 
az esztendőben uj présekkel és mintákkal dol
goztak s a parányi eltérés szándékos ténye 
a pénzverdének.

— Cimbejelentő-lapok a postán.
Célszerű újítást léptetett életbe a postaigazga
tóság a fürdőző közönség kényelmére. Ugyanis 
azon célból, hogy a fürdő-, gyógy- és nyaraló
helyeket felkeresők, továbbá turisták minél 
kényelmesebb módon rendelkezhessenek levél
postai küldeményeik, postautalványaik és 
távirataik kézbesítése, vagy utánküldése 
iránt, „Cimbejelentő-lapok“ rend izeresiitetnek. 
Ezen cimbejelentő-lapok levelezőlap alakú 
nyomtatványok, melyeket azon posta- és táv- 
irda-hivatalok, melyek székhelyén, vagy kéz
besítő kerületében fürdő, vagy nyaraló-telep 
van, ingyen bocsáttatnak a közönség rendel
kezésére. A cimbejelentő-lapok kitöltésére azok 
nyomtatott szövege kellő tájékozást nyújt. A 
csomagok és pénzeslevelek utánküldése iránti 
rendelkezésre e cimbejelentő-lapok csak akkor 
használhatók, ha a címzett a megkeresett posta- 
és távirda-hivatal előtt ismeretes, vagy magát 
kellőleg igazolja. Cimbejelentő-lappal csakis 
azon postahivatalnál lehet rendelkezni, mely
nek székhelyén, vagy kézbesítési körében a 
rendelkező egyén tartózkodik. A cimbejelentő- 
iapokat kellően kitöltve, a levélgyűjtő-szek
rénybe lehet dobni, vagy pedig közvetlenül is 
a posta-, távirda-hivatalnak átadni. Az ily cim- 
bejeientő-lapokat mozgó- (kalauz) posta levél
gyűjtő-szekrénybe bedobni nem szabad.

— Az amerikai cselédhiány. Az ösz- 
szes lapok közölték, hogy egész Ameriká
ban drága pénzért se lehet cselédet kapni. 
A tengerentúli miss Zsuzsik és Pannik nem 
akarják idejüket és munkaerejüket kizárólag 
egy „nassága" rendelkezésére bocsátani s a 
napnak egy bizonyos részére vállalnak szol
gálatot. A newyorki lapok mesés fizetéssel 
kecsegtetik a vállalkozókat, aminek mi is 
megérezzük következményeit, amennyiben 
máris seregestül vándorolnak ki a seprüs 
leányzók és a kanalas menyecskék, hogy 
szerencsét próbáljanak. Erről a témáról be
szélgetett egy margitszigeti sétáló társaság. 
Az egyik vasalt nadrágos gavallér tréfálózva 
mondta a jobbján haladó kisasszonynak :

— Nem fél nagysád, hogy holnap cse
léd nélkül marad ?

A szép úri leány mosolyogva felelt:
— Miattam akár egy cseléd se ma

radjon. Amióta mama a Kürthy Emilné 
„Háztartás“-át járatja, úgy megkedveltem a 
sütés, főzést s egyéb házimunkát, Ur'"v el
lehetek szakácsnő, szobalány néiku.

Azután a barátnőihez fordult:
— Gyerekek, rektek is ajánlom : fizes

setek elő erre a kitűnő lapra. Negyedévre 
mindössze 3 koronába kerül és a kiadóhi
vatal (Budapest, VI., Eötvös utca 36.) szí
vesen küld mutatványszámot. Abból meg
győződhettek, hogy igazat mondtam.

— Uj kiadású postatarifa. A posta ve
zérigazgatósága a közönség használatára al
kalmas kézikönyvet adott ki, mely a posta-
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és távírda- tarifát és az üzletszabályzatnak 
nagy részét tartalmazza. A 264 oldalas fü
zet 60 fillér árban a budapesti kincstári 
postahivataloknál rendelhető meg.

— ötezredik vendég a Féliksz für
dőben. A világfürdök sorába emelkedő 
Féliksz-fürdőn az alig hat hetes nyári sze
zon rövid tartama alatt immár az ötezredik 
beteg ember érkezett meg, hogy az isten
áldotta csodás hatású vizekben keressen és 
találjon gyógyulást. A vendégeknek ez az 
impozáns nagy tömege bámulattal és elisme
réssel eltelve látja azt a hatalmas fejlődést, 
.amelyet ez a felülmúlhatatlan erejű gyógy
fürdő Komzsik Alajos bérlő széles látókörű, 
modern felfogása és szakavatott vezetése 
mellett elért. Itt van az ötezredik vendég, 
akit Komzsik Alajos saját úri házánál ven
dégül fogadott. Egyik kiváló kollegánkat érte 
ez a nagy megtiszteltetés, aki a következő 
levelet irta hozzánk :

Igen Tisztelt Szerkesztő U r!
Amit sem Pöstyénben, sem más hasonló 

természetű fürdő használata nem produkált, 
azt Félikszben találtam meg. Nehány napi 
fürdő használata után már sokkal jobban 
érzem magam, ezen felül pedig, mint az öt
ezredik vendéget, Komzsik Alajos ur, a fürdő 
bérlője, meghatóan kedves figyelme jele kép- 
pen, tizennégy napon át teljes díjtalan fürdő
használatban és ellátásban részesít, kérem 
szerkesztő urat, hogy nagyon becsült lapja 
hasábjain fejezze ki Komzsik Alajos úrral 
szemben köszönetemet és a magyar fürdő
ügynek ezt az áldozatkész fejlesztőjét az új
ságírók meleg támogatására ajánlhatom. 
Kiváló tisztelettel: Teller Kálmán, az „Aradi 
Közlöny* munkatársa.

— Ezren szenvednek  főfájásban és 
kevesen tudják, hogy az ellen legjobb, leg
biztosabb és azonnali segítséget az Orosz- 
lán-sósborszesz nyújt. A főfájás azonnal el
múlik, ha a homlokot és konokabb esetek
nél a fejbőrt Oroszlán-sósborszesszel bedör
zsöljük. Kísérelje meg és ítéljen önmaga. 
Eredeti üvegekben ára 44 fillér, 1-10 K és 
2 20. Az összes gyógyszertárakban és üzle
tekben kapható.

— F elvilágosodott (?) kém ényseprő
in as. Hajdúböszörményből jelentik: Sze
pesi Géza 17 éves kéményseprőinas a vá
rosi fürdő parkjában szivén lőtte magát s 
azonnal meghalt. Mellette levél feküdt, 
amelyben írja, zeneszóval, pap nélkül te
messék el. Tettét életuntságból követte el. 
Hamar belefáradt az életbe.

— Az elvá lasztás ideje képezi a
család legaggodalmasabb perceit, mert ha 
ilyenkor táplálkozási hiba következtében bél
zavar áll elő, úgy a gyermek olykor vesze
delemben forog. Ne üljön fel tehát senki 
hangzatos hirdetéseknek, hanem használjon 
gyermekénél Phosphatine Falliéres-tápszert, 
amely alkalmazhatóság tekintetében páratlan.

— A kubikgödrök áldozata  lett Lö- 
vőpetriben Kiss Ferenc 11 éves fiú, ki a 
nyár forróságában több gyermektársával együtt 
a téglavető-gödrök vizében keresett „üdülést." 
— Kimentették ugyan, de aligha marad 
életben.

— Pusztitó  viharok. Az egész or
szágból rémes híreket közölnek az állan
dóan megismétlődő pusztitó orkánokról, jég
esőkről, villámcsapásokról. Ilyenről kaptunk 
most is értesítést Tiszadadá ól. A hét elején 
éppen javában dolgoztak a munkások Szom
jas Gusztáv Kistagban lévő birtokán, mikor 
egyszerre csak vészes, sötét felhők borítot
ták el az egész láthatárt. Ijedten menekül
tek a munkások a közeledő zivatar elől. 
Köztük három munkás egy fa alatt vonta 
meg magái, de vesztökre, mert a villám 
épp a menedékhelyül választott fába csapott 
bele. Molnár Andrást agyonütötte, a másik 
kettőt pedig bénává tette.

— Megint a bicska. Kedden éjjel 
egyik éjszakai mulatóhelyen vig élet folyt, 
de folyt még más is. A bor! Majd pediglen 
vér, szép piros vér. Mészáros András hen
tessegéd mulatozás közben összeveszett P á - 
lóczi János kőmüvessegéddel s a veszeke
dés vége az lett, hogy Pálóczi megbicskázta 
a hentest, kit véresen szállítottak el a mu
latóból.

— Betörtek az éléstárba. Spitzer 
Ágoston tanító körte-utcai lakásán betörők 
jártak. Behatoltak az éléstárba, még pedig 
nem eredménytelenül, mert két oldal szalon
nát emeltek el onnan. A rendőrség nyo
mozza a tetteseket.

— Vizbefult gyermek. A rossz példa 
szedi újra áldozatait. Mindenféle tilalom el
lenére is folyton fürödnek a felnőttek a tég
lagyári gödör szennyes vizében. A felnőtt 
még csak megússza valahogy, nem azonban 
a gyermek, lévén a gödörben sokszor öles 
víz is. Egy ilyen fürdés áldozata lett a na
pokban a Barzó-féle téglagyár mellett Takács 
István téglagyári munkás Péter fia is. Test
véreivel felügyelet nélkül csatangoltak a 
gödrök között, majd fürödni kezdett az idő
sebb, a kis Pista pedig a parton nézte 
irigykedve bátyját. Egyszer csak beomlott 
alatta a föld, belezuhant a vízbe s mire si
koltozására oda siettek, belefult. A hatóság 
nyomozza, vájjon kit terhel a felelősség.

— Segédek rablóbandája. Vesze
delmes csalóbandát leplezett le rendőrsé
günk. Nehány iparossegéd Tóth Sándor 
festősegéd vezetésével mesterük nevében 
itteni kereskedőktől mesterségükhöz szüksé
ges árukat csalt ki és potom áron adta el 
más kereskedőknek. Tóth Sándort, a banda 
fejét letartóztatták s most a bűntársakat és 
az orgazdákat keresik.

— Feleséggyilkos férj. Napkorról 
írja tudósitónk, hogy az eddig csendes falu 
nagy szenzációnak lett színhelye. Virág Ist
ván agyonlőtte a feleségét, ki rögtön meg is 
halt. Családi perpatvar, részegség, veszeke
dés, természetes anyagi zavarok nap-nap 
után ismétlődtek Virágék házatáján s a sok 
háborúskodásnak szomorú tragédia lett a 
vége. Kedden — a lumpok órájában — 
megismétlődött az átvirrasztott éjszaka után 
a szóváltás, majd verekedés. Az asszony egy 
üres fazekat vágott a férj borgőztől telt fe
jéhez, mire a megalázott férfibüszkeség 
pisztolyt ragadott elő s szivén lőtte élete 
párját. A csendőrök letartóztatták és be

szállították Virág Istvánt a nyíregyházi tör
vényszék fogházába.

— Legjobb ital a viz ! A tanitógyülés 
alkalmát antialkoholista agitációra használta 
föl Dömötör György kisvárdai plébános, aki 
a Budapesten összegyűlt tanítóknak a követ
kező verses-köszöntőt küldte:

Édes hazánk hü napszámosai.
Jól esik ma hozzátok szólam ;
Alkohol ellen küzdve-küzdjetek,
Csillagokba lesz Írva nevetek.
Hadd nőj jön fel uj. józan nemzedék.
Szüksége lesz a honnak erre még,
Hogy a magyar név nagy s dicső legyen
És égig érjen a honszerelem.
A tandóság valószínűleg örömmel fo

gadta a köszöntést, a meleghangú, bölcs 
sorokat.

— Az aratósztrájk veszedelm ét az
Országos Gazdasági Egyesület hivatalos lap
jának a legújabb értesülései felette komoly 
színben tüntetik fel. Nyugtalanító fészkelődé- 
sek hírei érkeztek a vidékről, amelyek közölt 
jelentékeny az, hogy a gróf Pejacsevich Tivadar 
bajmoki (Bars megye) uradalmába szerződte
tett hatvan aratómunkás megtagadta az előző
leg teljesítendő takarmánykaszálást és 40 
százalékos munkabéremelést követel. Az ara
tási sztrájkmozgalom jelenségei ma még szór
ványosak, mert a szocialisták szervezete csak 
most akar teljes erővel akcióba lépni. A gazda 
közönség nem várhatja be tétlenül a készülő 
veszedelmet s ma már számolnia kell az ara
tási sztrájk lehetőségével. Megállapítja a „Köz
telek", hogy a legutolsó nagy arató-sztrájk 
ellen a legjobb védelmet az aratógépek 
biztosították és ma sincsen jobb védelem, 
mint a tartalékos aratógép erők beszerzése. 
Feladatuk a vármegyei gazdasági egyesületek
nek, hogy az érdekelt gazdák között a szük
ségesnek mutatkozó tartalékgépek beszer
zése céljából egyöntetű mozgalmat indítsa
nak meg. Evégből figyelemmel kell kisér- 
niök a falvak életét s fel kell hivniok a ha
tóság figyelmét a gyanús mozgalmakra: 
viszont a helyi hatóságok bánjanak el teljes 
eréllyel azokkal az utazó agitátorokkal, 
kik a munkásnép felbujtására és a béke 
feldulására küldetnek. Különben a „Közte
lek" értesülése szerint maga a szociálde
mokrata pártvezetőség sem bízik az általá
nos aratósztrájk lehetőségében, de annál bi
zonyosabb, hogy megcsinálja a sztrájkot 
nyolc-tiz nagyobb uradalomban. Miután pe
dig a sztrájknak politikai jelentőséget kíván
nak adni, kétségtelen, hogy különösen azo
kat a nagybirtokosokat igyekeznek majd 
sarokba szorítani, akiket az úgynevezett 
konzervatív választójog híveinek tartanak.

— A sorozások vármegyénkben fo
lyó évi julius 10. és 20. napja közt tartat
nak meg.

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

Hirdetések felvétetnek a 
Szabolcs kiadóhivatalában.
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Vasúti menetrend.
— Érvényes 1912. május 1-től. —

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

842, 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, 111, 4-39, 7*10,
Nyiradony „ 6*40, 111, 6-40,
V.-Namény „ 6 30, 1*43, 6"34, 8-19,
Polgár „ 6* 10, 10*03, 515.

11. Nyíregyházáról indul:
Debreczen felé 4-47, 619, 1014, 2 06, 4-47,

n 7-20, 9-02,
Szerencs n 650, 10-04, 4-08, 5 45, 9 11,
Csap ff 655, 11*12, 2-20, 7-20, 8-56,
Mátészalka ff 7-16, 10-25, 210, 7-28‘
Nyiradony ff 7-50, 2-10, 7-57,
V.-Namény ff 7-12, 10-57, 243, 8-50,
Polgár ff 7-10, 10-04, 5-55.

N yiregyházavidék 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 „ 941, 3*22.

II. Hy iregyháza Bessenyei-térröl indul :
Nagyhalász felé 6'25, 11 *47,
Balsa „ 710, 1100, 312, 728,
Dombrád „ 6, 6*05, 7 34, 2*2.

TANÜGY.
Évzáró-ünnepély. Városunk elemi is

koláiban mindenütt megtartották az évzáró 
vizsgálatokat, egy évi munka befejezést nyert, 
a tanító szünetel, idegeit csillapítja, erőt, 
kedvet gyűjt a nyári vakációban, hogy a 
jövő tanévben pihenve, lecsillapult idegek
kel, ujult erővel, játszi kedéllyel folytathassa 
a megkezdett munkát, nevelve és tanítva 
egyaránt.

A róm. kath. iskola évzáró-ünnepéről 
részletesen tudunk beszámolni lapunk olva
sóinak a következőkben:

Évzáró ünnepély tartatott junius hó 
24 én. Reggel 8 órakor szentmise hallgatás, 
melyet hálaadás előzött meg. 9 órakor a 
róm. kath. elemi népiskola udvarán záró 
ünnepély tartató t az iskolai növendékek, 
nagyszámú érdeklődő közönség és a tantes
tület tagjai jelenlétében. A Himnus elének- 
lése s nehány szavalat után Orsowszky 
Gyula igazgató ismertette az iskola f. tan
évi működését. Beiratkozott az összes osz
tályokba 395 fiú, 429 leány, együtt 824. 
Ebből 726 mindennapi és 98 ismétlő. A ta
nulók száma a múlt tanévhez képest apadt 
26-tal. A tanulók egészségi állapota kielé
gítő volt, csupán a tanév végén volt pár 
napig tartó enyhe fültőmirigylob. A tanulók 
közül 1 leány halt el, Tóth Irén III. osz
tályú jeles tanuló. Az iskolát egészségi szem
pontból dr. Konthy Gyula vizsgálta, a himlő
oltást dr. Hoffinann Emil végezte. A tantes
tületből Jósa Rózsika volt működésében be
tegség mialt akadályozva, kit Sefcsik Piroska 
helyettesített, aki e rövid idő alatt is fényes 
tanujelét adta kitűnő kvalitásának és 1 ’kiis- 
meretes buzgalmának. Két tanuió fegyelmi 
ügyében intézkedett a tantestület, kik közül 
egyik a debreceni gyermekmenhelybe, a má
sik javítóintézetbe küldetett.

Tanítói könyvtár rendezés alatt áll. Az 
ifjúsági könyvtár pedig részint adományok, 
részint beszerzés folytán 228 kötetből áll. 
Szegénysorsu gyermekek segélyezésére a

helybeli felekezetnélküli népnevelési egyesü
let 50 koronát adományozott, a jótékony 
Leányegylet pedig 20 tanulót látott el a téli 
időszakban ebéddel ingyen. A tantestület f. 
év január 7-én pásztorjátékot rendezett, 
melynek 315 K tiszta jövedelméből 270 kor. 
50 fill. értékű ruha osztatott ki szegény 
gyermekek között.

A hideg téli időt kivéve, a tanulók ta
nítóik vezetése s felügyelete mellett napon
kint reggel szentmisét hallgattak, hamvazás- 
ban Szent Balázs-áldásban részesültek, bu- 
zaszentelési és urnapi körmenetben részt 
vettek. Csima Emil hitoktató kezdeményezé
sére részben a tanulók adományából két 
templomi zászló szereztetett be, melyeknek 
nagyságos és főtisztelendő Petrovits Gyula 
apát ur áltat történt fölszentelése alkalmával 
a zászlóanyai tisztet Groák Ödönné és dr. 
Bodnár Istvánná úrnők töltötték be. Folyó 
év május 6-án az Erzsébet-ligetben megtar
tatott a madarak és fák napja, mely alka
lommal Leskó Sándor tartott alkalmi be
szédet.

A tanulók előmenetele a következő : 
kitűnő : 45 fiú, 66 leány, je les: 38 fiú, 66 
leány, j ó : 77 fiú, 103 leány, e légséges: 
138 fiú, 57 leány, elégtelen: 31 fiú, 49 
leány. Mulasztottak a tanulók 6548 igazolt 
és 703 igazolatlan félnapot, egy tanulóra 
esik átlag 12 félnap. Az évzáró-vizsgálat 
junius 17-től 22-ig folyt le az iskolaszék 
kiküldöttei, Trak Géza városi tanácsos és 
nagyszámú érdeklődő szülő jelenlétében, 
kiket a női kézimunka-kiállítás nagyban 
gyönyörködtetett. Jó magaviseleté szorgal
mas és kitűnő előmenetelü tanulók alapít
ványok, adományokból ez évben is jutal
maztattak. 2 táruló 4 —4, 3 tanuló 8 —8 
koronát kapott és ezenkívül 92 tanulónak 
92 drb jutalomkönyv adatott jutalmul.

E beszámolás után nagyságos és fő
tisztelendő Petrovits Gyula iskolaszéki elnök 
megköszönte a tantestület évi buzgó mun
káját s tudomásul adta, hogy az iskolaszék 
100 kor. jutalmat adományozott a legjobb 
tanító számára s erre Vargha Ferencet jelölte 
ki. Ezzel a záró-ünnepély néhány költe
mény elszavalása és ének eléneklésével vé
get ért.

A VII. egyetem es gyű lésre Sza
bolcsból 67 tanító és tanítónő megy, kik a 
váczi-utcai felső leányiskolában lesznek el
szállásolva. Együttes indulás lesz julius 1-én

d. u. 4 óra 7 perckor a nyíregyházi máv. 
pályaudvarról. Kéretnek mindazon kartársak, 
kik e gyűlésen részt vesznek, hogy dolgai
kat, utjokat a fentiekhez alkalmazzák kelle
metlenség elkerülése végett.

T isza István a budapesti tudomány- 
egyetem előadásait óhajtja hallgatni. Ez óha
ját tudomására hozta Szabolcsvármegye kir. 
tanfelügyelőjének, aki aztán utasította, hogy 
vegyen részt az analfabéta-tanfolyamon, mi
vel írni és olvasni nem tud. A kérvényező 
Tisza István tudniillik ófehértói törzslakos, 
aki szeretne érteni a tudományokhoz s azért 
fordult a kir. tanfelügyelőhöz, aki a legjob
ban intézte el a kérést.

Próba riasztás. A nyíregyházi g. 
kath. elemi iskolában a folyó tanévben 
3-szór volt próba-riasztás arra az esetre, ha 
tűz ütne ki az iskolában. A tanulók az ösz- 
szes termekből 1 perc alatt vonultak ki.

Nyírbátorban megalakult a közs. 
polg. leányiskola iskolaszék és meg is kér
ték a tanerők fizetéskiegészitését, melynek 
sikerre vitelére dr. Wilt György kir. tanfel
ügyelőt kérték meg, aki a kérvényt pártoló- 
lag terjesztette fel.

Óvóda-berendezés. A nyirturai áll. 
óvoda bebútorozására a vk. miniszter 600 
koronát utalványozott.

M agánvizsgák a polgári iskolák
ban. Szabolcsvármegye 3 polgári iskolájá
ban nagy számmal jelentkeznek felnőtt ma
gántanulók magánvizsga letételére, kik mind 
jó eredménnyel esnek át a vizsgálatokon s 
aránylag igen kevés magántanuló marad 
vissza.

Adakozás a kótaji áll. iskola szor
galm as tanulói számára. A kótaji áll. 
elemi iskola tantestületének jelentése szerint 
a következők adakoztak a jó tanuló jutal
mazására : ref. egyház 6 K, Sipos Mihály 
ref. lelkész 2 K, N. N. 1 K és 1 drb könyv, 
Dobránszky János 1 K, dr. Jármy Meny
hért 10 K, Tóth István r. k. lelkész 2 K, 
Dobránszky Gyula 2 K, Zoltán Béla 2 K, 
Papp Gyula g. k. lelkész 2 K, Klein Sá
muel 1 K, Szikszay Miklós 1 K, Nagy Pé
ter 1 K, Kutka Andor 1 K, id. Takáts Já
nos 2 K, ifj. Takáts János 1 K, Groák La
jos 10 K, Dobránszky Antal 1 K, Tiscsu 
Pál és neje 2 drb könyv. Az iskola igaz
gatósága, illetve tantestülete ez utón is há
lás köszönetét mond az ajándékozóknak szi
ves adományukért.

„ N i G R i n r 1'
a legjobb cipő-krém az egész világon!

Az eddigi világhírű

♦  wiksnek ♦
vitriolnélküli gyártása.

ST. FERNOLENDT, WIEN III.
cs. és kir. udvari szállító. — 80 éves gyári fennállás.
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A Szabolcsi Agrár 
T ak arék p én z tá r 
hivatalos óráit ju
lius és augusztus 
hónapokban d. e. 
8-1 óráig tartja.

T i s z t a
és világosan 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 ly ce rin  szappan 
T o já s  
M and ula 
M árván y

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

elvállal olcsón és teljes jótállás mellett

HERSMTS GYULA
Villanpilágitási berendezéseket, 
villanyvilágitási felszereléseket, 
valamint magántelefon és 
villany csengöbevezetése kel 27 nyíregyháza, -  Szicheiiyi-tzr.

Mérnöki látogatás ás költségvetés díjtalan. Csilláruk ás égötestek raktáron.

n

w

n

Nyíregyházi Cementárugyár
R észvénytársaság  N yíre g yh á za

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

Elvállal és mérsékelt árak mellett szállit: marmara cementmükőlapokat és mozaik-terrazö mükőlapokat 
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
ton 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 rajzszerinti 
kivitelű lábazati köveket stb. Kör- és tojásszelvényű beton-csatornacsöveket és drótbetetes vékonyfalú csator
nacsöveket különféle méretekben és kivitelben. Különféle méretű kutbödönöket és kutaknákat. Itatóvályukat, 
ló- és marha-beton jászlakat, 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 kölőnféie burkolásokat, mümurványfalak készítését, vasbeton menye- 
zetek, erkélyek, vízmedencék, nagyobb tartályok készítéséi mindennemű folyadékhoz, hidak, áteresztők, 
zsilipek építését. Egyszerű és diszes kivitelű szökőkutak tervezéséi és építését betonból vagy műkőből, gaz
dasági betonépitkezéseket, valamint mindenféle beton-műkő- és vasbetonépitkezések szakszerű kivitelét.

Költségek, árajánlatok, valamint árjegyzékek ingyen és bérmentve
küldetnek.

S Z A B OM
H Y O M D A 3 9 RÁKÓCZI-UTCA 

:: 4. SZÁM. :: GYHflZfl
K É S Z Í T :

Iro d a lm i müvet, folyóiratot, kereskedelm i és ü g y
védi nyom tatványt, üzleti könyvet, névjegyet, esketési, e lje g y 

zési, g yű lési és b á li m eghívót, osztólapot, föltűnő fa lrag aszt, üzieti k ö rle 
velet, árjegyzéket, részvényt, gyászjelentést, úgyszintén b á rm i

nem ű kö nyvnyo m dái m unkát szo lid  árako n, g yo r
san és a legcsinosabb kiv ite lb en.

Szabolcs vármegyeHirdetések felvé
tele a

Szabolcsvármegye
politikai napilap P O i l t l K a i  n a p i l a p

reszere.

Könyvnyomda, 
kiadóhivatal és 
szerkesztőség 
í  on száma 119.
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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 legmegbizhatóbbau kaphatók ' m ' s m

©

*»
©

Lefknits Zsigmond
butorraktárában Nyíregyháza,
Kossuth-tér (törvényszéki palota mellett.)

Ma már mindenei tudja, hogy legjobb az

S i3W SW 855 ÖSS BB* 8® 1
1 2

I na ESF BBR SRE ÖS Í3R Sa
îiiffl" üósíneszIMI

hs&bkisbi is a i

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.
Hopliorá mindenütt Vf fillér, 1 korona 10 fillér és Z korona Z0 filléres üvgekben.

Erényi Sándor-féle RÁDIUM 
sósborszesz vállalat

Telefon 273. I S Í y í f 0 g y h á Z &  Egyház-u. 10.
siai I SE4 f I92í KH|

i i  egyszer megpróbálja sohasem hasznúi mást!

O U A R I T
r j s r j  RUGANYOS.VIHAR* 

T A l L í í C Í  BIZTOS és ioőtáuó

m m m i
?**?% *'

>■’%r> -

-:L  CA.

!>- vT gjSá J.>L 
T t í Í ' '  ■ -V

„Kollarit“-bőrlemez
kaucsuk-kompozicióval bevont fedéilemez,

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

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

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

K a p h a t ó : 32-20-7

WIRTSCHA.FTER 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 .

m
m

&

Minden jó gazdasszony 
S  próbálja meg a 3

HOFFMANN-féle
pörkölt kávát

m a

Alapittatott 1932. évben. 2 S 5 -5 -6 *

#
i
1

RQSEríSEHG SS HPMMSB |
varrógép- és kerékpárkereskedése
Debreczen, Piac-utca 8. szám. I
(A kereskedelmi palotában.) $

Az elismert 
K̂ .

legjobb £

W
1
I
I

Viktória
kerékpárok
egyedüli
elárusitása. W 

&
Szakszerű javítóműhely. |

Szőlő-oltványok.
Szőlővesszők és G!editschia (élő kerítésnek 
alkalmas) c s e m e t é 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 k érte : ingyen és bérmentve. Ezen 
árjegyzék minden szőlőbirtokost érdekel 
hasznos tartalmánál fogva. Olcsó ár és 
pontos k iszo lgá lás! Számtalan elis
merő levél. — A tisztelt érdeklődők a 
telep megtekintésére szívesen láttatnak. 20

%  *|  Tiszta agyagból készült szép és jó |

|  cserép, fali tégla j
|  és legszebb fj

I nyersfalazati tégla |
I  é s  G y á r i  & ÉW IÉ& Y -TÉG LÁ K  |

c ak a
4

i
*

} HQPGagtagpgipapnál,
|  Karczagon szerezhető be, f  
I  hol egyes waggonrakomá- 1  

|  nyok is megrendelhetők. 22 f
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Szenved ön ?  Bántja a köszvény ?  Fáj 
a feje vagy f o g a ?  V annak fájdalm ai 
a karokban vagy a lá b s z á ra k b a n ?  
Fáj a dereka vagy h á ta ? A kkor pró- 
: : :  bálja m eg a világhírű : : :

Oroszlán meníhol
sósborszeszt

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

44 fillé r.
Főelárusitás:

Nagy üveg 1-1?  fiit.-, óriási N a g y  K á | m á n

gyógyszertárában 
Nyíregyházán. |

üveg 2 20 fillérbe kerül min 
den gyógyszertárban vagy 

üzletben

1 S T S Ü E  bútoráruháza
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  

m t  árusítok. iateü
Üzletem szombaton és izr. ünnepnapokon zárva. Tisztelettel
Raktáron állandóan 200 különféle lak- Í S l i s r i S r  l a m n
berendezés található. 16 U I U w A  ■ J C l I U i  p

i
i
I
I

Félix-gyógyfürdő.
Téli és nyári gyógyhely 
: : Nagyvárad mellett. : :

Európa leggazdagabb forró kénes hő
forrása, vizhőfoka 50e 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 ii s e jts z ö v e t -  
!ob és iz z a d m á n y a 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 ve k n é l meglepő gyógyhatás. 
Tükör-, kád- mór-, szénsav- és iszapfürdők.

1903. évben 36110 állandó M v e n d s g .
Állandó fürdőorvos, állandó gyógytár,

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

az igazgatóság.

•  • •

Gazdáh sütödéje H. T. Debreczen. 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 alelnök, 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.

:x
♦  1
•  I•
é

Ne legyen kö
zömbös

ha észreveszi, hogy

HAJA HULL, 
vagy

ikorpaképzödése•
•  f van, hanem használjon 

azonnal

Dr. DRALLE-féle
Nyírfa Haj vizet
Hatása meglepő! Ára K 2‘50 és 5'— 
Kapható gyógytárakban, drogériákban, 
illatszerkereskedésekben és jobb fod

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

Kovács Gyula
mübutorgyáros
DEBRECZEN,
mtorcsarnokát Hu- 
nyadi-u. 17. sz. alól

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

18 letére) helyezte át.
Nyomták a „Szabolcsvármegye' yházán, Rákóczi-u. 4. (Igazgató: Reismir .. Samu.)
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