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Szomorú farsang,
Akinek gyásza van, kerüli a vigal

makat. Nemzetünkön is meglátszik a 
politikai csalódások gyásza, mely szomo 
ruvá tette reánk nézve a farsangot

Rendes körülmények mellett, igazi 
áldás, nagy jótétemény a megélhetés 
gondjaival küzdő emberekre, a mulatni 
vágyó ifjúságra, a vigalmakat hozó far
sang. Látjuk bár, hogy a bizonytalan 
helyzetet megváltoztatni egye őre kép
telenek vagyunk, nem tudjuk magunkat 
tultenni azon elszomorító érzelmen, mely 
vigalmainkra árnyékot vet.

Sajnos körülmény, mert valójában 
reánk fér, hogy a télnek unalmát vigal
makkal cser ljük fel. Reánk fér. hogy a 
folytonos munkálkodás, nem szűnő gondok 
elől a báltermekbe, összejövetelek helyi
ségeibe meneküljünk és feledjünk bút, 
bánatot. Egy jól eltöltött éjjelnek örömei 
többet érnek egy életnek minden csaló
dásánál. Kell, szükséges, hogy olykor, 
farsangkor mulassunk és éljünk kedvte 
léseinknek is. Mulatnunk kell már azon 
oknál fogva is, mert a jótékonycélokra 
rendezett vigalmak jövedelméből nélkü
lözők szerencsétlen helyzetén segíthetünk, 
vagy áldásos intézményeket istápolhatunk.

T Á R C A .
S z á z  é l s z a k a  . . .
Száz éjszaka siratlak és 
Száz napon;
Könyeimmel sirhalmodat 
Áztatom.
Későn korán előttem a 
Te orcád ;
De gazdag is lett veled a 
Menyország!
Olyan gazdag, amilyen szege'ny 
Én vagyok,
Amióta drága lelked 
Elhagyott.

Ki már ott fenn angyalok közt 
Andalog
Angyalomat szeressétek 
Angyalok,
Szépségére ne legyetek 
Irigyek;
Nincsen párja aranyos jó 
Szivinek
Angyal volt már valósággal 
Idelenn
Nem lehet a menyországban 
Idegen.

Ha valaha ránk illet, most meg inkább 
ránk illik, hogy a magyar sirva vigad j 
A különbség az, hogy régebben más j 
viszonyok között, más emberek éltek. 
Régen az erő és bátorság győzött, esé 
lyeknek voltak kitéve a nemzetek Ko
runk örök békét hirdet és folyton fegy
verkeznek a népek. Most azonban a tu
domány be-zól még a harcokba is. Épen 
ezért nekünk is tudásra, békés fejlődésre 
volna szükségünk, hogy a végleszámolás 
készületlenül ne találjon. Emez észszerű 
tudatot lekicsinylik azok, akik erőnket 
sorvasztják, fejlődésünket akadályozzák. 
Ezért vigadunk mi sirva. Innen van, hogy 
borunk keserű, zenénk hangja szivein
ket tépi

Ha a múltra gondolunk s a jelen 
eseményeit mérlegeljük, vigasztalannak 
látszik a jövő Miként vigadhatna ilyen 
körülmények között a magyar úgy. a 
miként azt áradozó kedve megköveteli? 
Hogyan lennénk mi képesek vigadva 
jótékonyságot gyakorolni, midőn e tör
vénytisztelő nép törvényen kívüli álla
potba jutott? Szomorú való. kétségbeejtő 

i helyzet ez a mienk, mely megakadályoz 
j polgári jogaink, emberbaráti kötelessé- 
i geink gyakorlásában. Nem ezt, nem ilyen 

farsangot vártunk mi. hanem olyat, mely

, Soh’ sincs nyugtom, egy percig se
Pihenek
Csöndes éjjel temetőbe 
Kimegyek
S holdvilágos csillagfényes 
Éjszakán
Csillagok közt kereslek én 
Szép babám.
Tekints le rám te kis lány 
Csillagul
Szép szelíden, szegény szivem 
Talán attul csillapul.

Dr. Marén Ödön.

Az utolsó órában.
Irma grófnénak rettenetes éjszakája volt. 

Kimondhatatlan félelem által gyötörtetve, mint 
őrült bolyongott szobáiban, melyekben minden 
házasságának idejére emlékeztette. Most értette 
meg a grófné, hogy saját kezeivel rombolta 
szét azt a boldogságot, melyet a sors neki 
szánt.

Fiatalos pajzánsággal játszott férjének leg
szentebb érzelmeivel, mig végre, szive legmé
lyén megsebezve, elhagyta őt. Csak akkor, mi
kor már későn volt, ébredt fel saját szivének

Á> A. • ♦V.

vallomása. Megértette, hogy forrón, szenvedé
lyesen szeret s hogy nélküle nincs jövő. _.

kárpótoljon annyi keserűség elviseléséért.
Lehetnek, akik a mai helyzetet nem 

tartják oly vigasztalannak, mint aminö- 
nek mi látjuk Lehetnek, akik talán örül
nek, hogy vigalomra való készülődésün
ket, a végrehajtó nem zavarja. Akik 
eként okoskodnak, nagyon tévednek A 
magyar ember mindig kész volt hon
polgári kötelességét teljesíteni s nincs 
abban semmi jő, ha adónk összegyűl, 
hogy majdan adópréssel vegyék raj
tunk be.

A mai helyzet átléphetlen gátja ha
ladásunknak. A nemzeti élet vérkeringé
sének megszűntét jelenti azon körülmény 
amelybe jutottunk. Közös és magán 
érdekeink elintézése megvédése veszte
gel Közintézményeink életébe pangás 
állott be. Mindez annyi károsodással jár, 
hogy azt kiheverni időbe és erőfeszítésbe 
kerül. Ilyen viszonyok mellett haladásról, 
kedvezőbb jövendőről szó sem lehet, 
ami annyit jelent, hogy kínos megpró
báltatások előtt állunk.

Akik megunták már a hazafiui ke
servek hordozását, szívesen veszik azon 
farsangot, mely feledteti, vagy feledtetni 
látszik kgalább egyesekre nézve az 
emésztő gondokat. Az ilyen emberek 
nem akarnak kitérni a társadalmi, a

Közel e kétségbeeséshez, legyőzte a büsz
keségét a mit néhány óra előtt még a lehe
tetlenségek közé számított.

Férje dolgozó szobájához közeledett. A 
küszöbön megállt habozva s mély lélegzetet 
vett. Aztán reszkető kézzel felnyitotta az aj
tót s belépett. A puha szőnyeg felfogta léptei 
neszét.

A gróf nagy dolgozó asztalánál ült s irt. 
Hirtelen érezte valakinek a közeledését s meg
fordult. Előtte ált neje, a ki könyörületet esdő 
szemeivel nézett reá.

— Te itt . . .  . ebben az órában ? — 
mondá hidegen. — Mire való ez ?

— El akarsz utazni!
— Igen, de nem vártam, hogy még egy

szer látni foglak . . . Azok után, a mik köz
tünk történtek, az teljesen fölösleges volt.

A grótné keblére hajtotta fejét s halgatott. 
A gróf megnyomta a- villanyos csengetyü gomb
ját s megparancsolta a belépő szolgának ;

— Nyisd fel a függönyöket s oltsd el a 
gyertyákat. . . . Fulasztó hőség van itt.

A szolga engedelmeskedett s hüs reggeli 
levegő áradt be a szobába a nyitott ablakon. 
A kertből a verebek vidám csiripelése hal
latszott.

Nehány perez óta ismét egyedül voltak s 
még se szólt egyik sem. A grófné a hideg, ha-
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család i élet azon követelései elől, h o g y  
v igalm akat is kell szerezni azok szám ára, 
ak ik  m ég v igadni képesek. Szükség  van  
e rre , h o g y  a komoly politikus, a  jó  
hazafi, a szülők és bará tok  találkozzanak 
o tt, ahol az ifjúság  kiveszi a  m aga részét 
az élet, a v igasság  öröm eiből.

L egyen  te h á t a beköszöntö tt farsang  
csalódásainknak fele jte tő je  H ozza el a 
vigalm ak keliem es, fe ideritö  szórakozásait 
Éljen, buzogjon a társadalm i, a családi 
ö sszetartozandóság  és bom oljanak azon 
elválasztó falak, m elyeket a vag y o n  és 
rang  különbözősége m ég m indig szivesen 
lát. Egy e g y  tá rsaság , o g y -e g y  m ulató 
közönség ne ism erjen em ber és em ber 
között legalább  akkor különbséget, ha 
jókedvbő l, v a g y  jó tékonyságbó l m ulatunk. 
Ez a farsang  tanítson m eg arra , h o g y  
jó lé tb en  és m eg p ró b á lta táso k  között, 
v ig ad v a , v ag y  szom orkodva, minden 
m ag y arn ak  e g y ü tt kell éreznie H a  ezt 
m egtanuljuk  fa rsan g k o r és nem feledjük 
az életben, nem késhet azon idő, am ikor 
nem csak farsangkor fog mulatni a most 
búslakodó m ag y ar ! ____

2___________________ ___________________

h városháztér rendezése.
A képviselőtestület a kérdés részletes és 

beható tárgyalása után a szakosztályok és ta
nács javaslatának elfogadásával a szabályozási 
és beosztási tervet akképen módosította, hogy 
a városháztér deli oldalán a szentmihályi és 
orosi utcák burkolatának irányában elhelye
zendő kocsiút burkolata a tervezett 10 m. he
lyett Iá  m. legyen. A városháza előtt a kocsi- 
utak között megmaradó terület pedig a terve
zettnél köröskörül kisebb legyen.

Ezután a képviselőtestület elhatározta a 
kővetkezőket:

1. Elfogadta és megállapítja a városház
térnek és a városháztérbe torkoló utcáknak, 
illetve ezen utcákból a városháztérbe torkoló 
részeknek terv szerinti szabályozási tervét az
zal a hozzáadással, hogy a rom. kath. templom 
körüli rész uj és módosított szabályozási tervé
hez az egri érsek hozzájárulása is kieszköz- 
lendő.

2. Elfogadta és megállapította a város
háztérbe torkoló utcák kocsiuljainak a város
háztéren átvezető szakaszaira vonatkozólag a 
bemutatott terv szerinti áthelyezését, rendezé
sét és szélesítését s elhatározta, hogy ezen

lálos hallgatásnak minden kínját érezte szi
vében.

Kimondhatatlan aggodalom által űzetve 
annyira megalázta magát, hogy hozzá jött 
Mindent, csak ezt a néma fogadtatást npin 
várta. A legkeményebb szemrehányásokat többre 
becsülte volna e kegyetlen hallgatásnál.

— Nem vártam, hogy látni foglak, bár 
még most is reád gondoltam, — szólt végre a 
grófi Bizonysága ennek ez a levél . . .  az 
utolsó . . . melyben minden szenvedésem fel 
van sorolva, melyeket szívtelenségeddel okoz
tál. Pokollá tetted az életemet! . . . .  Mi ho
zott hát ide ? . . . Gyönyörködni akarsz még 
egyszer áldozatod kínjaiban ?

— Bocsánatot?! . . . Te, a büszke asz-
szony, hideg márványsziveddel, mely előtt hasz
talan térdeltem egy barátságos szempillantásért 
esdekelve ? . . Emlékszel reá ? . . . Tisztelte
lek, imádtalak, mint egy szentet . . . Mikor 
megkértem kezedet, intettek, hogy őrizkedjem 
tőled, mint olyan lénytől, a kinek gyönyörűsége 
telik abban, ha másokat a fájdalom tönkre 
tesz. Nem hittem, nem is akartam erre gon
dolni. Biztattam magam, hogy a hideg külső 
alatt a szerelem kincse szunyád, egy szikra, 
melyet csak szitani kell, hogy lángra lobban
jon. Büszke voltál. Ez a megközelíthetetlenség 
azonban gyönyörködtetett engem, mert bolond 
fővel azt képzeltem, hogy birom azt, a mit az 
egész világon senki sem birhat. Azóta, hogy 
elég esztelen voltam, kérés által ébreszteni fel, 
érzelmeidet, melyek soha sem voltak benned,

munkálatok, mint a kövezetvám tárgyakon fo
ganatosítandó munkák — a kövezetvám alap 
terhére foganatosíttassanak. Utasította a városi 
tanácsot, hogy ezekre vonatkozólag külön rész
letes tervet és költségvetést készíttessen és 
terjesszen be mielőbb akként hogy az útbur
kolatok fejkövei, avagy aszfalttal terveztesse
nek, fentartván a kettő közötti választás jogát 
a tervek és költségvetések beterjesztésének és 
megismerésének idejére.

3. Elhatározta, hogy a pazonyi utca ele
jén, valamint a tokaji utcának városháztér és 
vármegyeháztér közötti része északkeleti olda
lán a kocsiút burkolat és a terv szerinti gya
logjárda közötti területen aszfalttal burkolt bér
kocsi és taliga állomások lctesittessenek.

4. A kocsiuttestek által határolt szabadon 
maradó területekre, vagyis a városháza előtti 
nagyobb területre és a Korona előtt maradó 
területre vonatkozólag elhatározta a képviselő 
testület, hogy mind a két terület i/.léses ala
csony vaskerítéssel körülvétetvén, alacsony nö
vésű bokrokkal, gyepterületekkel és virágágyak
kal parkokká alakíttassák át.

Mindezekre vonatkozólag utasította a kép
viselő testület a városi tanácsot, hogy a 
terveket és költségvetéseket ezen rendezési 
munkálatokra és a velők kapcsolatos rendezési 
részletekre oly időben készítse elő, hogy a 
munkálatok már az 1910. év tavaszán végre
hajtassanak. ___________

A miből élünk! . . .
Válasz a tiszapolgári levélre.

Mindenről beszélünk, politikáról, társadalmi 
rendről, bálokról, művészetről, illemről, illetlen
ségről, élelmességről, élhetetlenségről, szóval 
mindenről, ami érdekel s közben elfeledkezünk 
arról, ami a legfontosabb, arról, amiből élünk, 
vagy jobban mondva arról, amiből koplalunk.

Mindent alaposan megvitatunk, gyűléseket 
tartunk, ankétezünk, sőt utána bankettezünk s 
ezalatt országunk munkásnépének javarésze ké
szül a tavaszi kivándorláshoz, hogy itt hagyja 
hazáját, mely száraz kenyérnél egyebet nem tud 
néki nyújtani. Az ország lakosainak nagy szá
zaléka esik évenként martalékául e gyógyítha
tatlannak látszó rákfenénnk, a kivándorlásnak.

S miért mindez?! Mert semmi figyelmet 
annak, amiből élünk, nem szentelünk. Másod-, 
sőt harmadrangú kérdések fölött napok, hóna
pok, sőt évek hosszáig elvitatkozunk s az immi- 
nens érdekeket védő dolgok ezalatt elpihennek, 
a munkás nép pedig messze távozik hazájától, 
idegen országok érdekét védő munkára hasz
nálva fel tetterös, megbízható karjukat.

A nép érdekeit szolgáló intézményekre 
senki sem gondol. Elvágyónk foglalva túlontúl 
nevetséges közjogi vitákkal, amelyeknek meddő, 
haszontalan idöfeesérlése a fontos és gazdasági

ott kezdődnek az én gyötrelmeim . . . Nehéz 
küzdelmembe került, életem legédesebb remé
nyeiről lemondani. Végre sikerült eszemnek 
szivem felett diadalmaskodni . . .

Az inas bejött s jelentette, hogy a kocsi 
előállott. Miután távozott, hallkan, de gyor
sabban igy folytatá :

— Röviden aria a meggyőződésre jutot
tam, hogy labda voltam a szeszélyed kezében. 
Ha halálos ellenséged lettem volna, nem áll- 
hattál volna rajtam kegyetlenebb boszut . . . 
Fényes ünnepélyek közepette mindig volt bá- 
mulóid számára egy egy barátságos mosolyod, 
mig az én közellétem csak teher volt neked. 
Végre szét törtem a bilincseket s egy megve
tett nyöszörgő rabszolgából ismét emberré let
tem. — Távol tőled feledni fogok s nyugalmat 
lelek.

— Szavaidból gyűlölet beszél, — mor
mogta halkan a grófné

A gróf egykedvűen vállat vont s halgatott.
Irma hirtelen felugrott, megragadta férje 

kezét, görcsösen átkarolta s reszkető hangon 
igy szólt :

— Hallgass meg, Henrik, megölsz, ha el
hagysz . . . Nem mondhatom el neked mind
azt, a mi keblemben él . . . legalább ebben a 
perezben

— Késő! . . . Határozatom visszavonha
tatlan — mondá a gróf rendületlenül.

A nö arczát mindkét kezével eltakarva 
zokogott s karosszékébe hanyatlott vissza. A

szempontból elsőrangú intézkedések megtételét 
hátráltatják.

A magyar ember kivándorlásának, a nehéz 
megélhetési viszonyoktól eltekintve, elsősorban 
a földéhség az oka. Az egész magyar Alföldön 
talpalatnyi földet sem találunk, melyet bármily 
pénzen is megszerezhetnénk. Latifundiumok, 
papi birtokok, nagybirtokok képezik annak java
részét. S ezek vagy egyáltalában okiratilag el 
nem adhatók, vagy oly nagy tőkések kezeiben 
vannak, hogy azokból való megszerzésnek még 
csak a reménysége sem sugárzik a magyar 
földmivelö felé.

Ez tehát sarkalatos okozója a túlságos 
; nagy kivándorlásnak, melynek statisztikai ada- 
! tok szerint megyénk a legnagyobb százalékot 
| nyújtó szállítója.

A viszonyok rosszabbodása, a pénzérték 
; devalvátiója, természetszerűleg maga után vonla 

a kivándorlás nagyobbodását. De a megél belesi 
! viszonyok megnehezülése egyben a munkabérek 

emelkedését is maga után vonta s igy ez az 
; ok sokkal kevésbbé járult hozzá a kivandorlás- 
| hoz, mint inkább a lennebb emlilett fölüéhség 
i s annak ki nem elégithetése.

S ahol a bajnak kútforrása van, ott kell 
azt gyógykezelni is. Ha mi majd többet foglal
kozunk azokkal, akikből élünk s több alkalmat 
adunk nekik arra könnyebben megszerezhetni 
azt, amiből élnek, akkor talán remélhetjük a 

; magyar társadalom erősödésének, a magyar faj 
! supremáciáját előmozditó népességi szaporodás- 
i nak mielőbb való fellendülését.

De legelsösorban olyan intézkedésekre van 
■ szükségünk, hogy a lekötött földterületek fel

szabaduljanak. El kell törülni a latiíundiumok 
elidegeníthetetlenségének jogát. Adjunk alkalmat 
az eladósodott birtokosnak, hogy jó áron túlad
hasson azon a hatalmas földterületen, melynek 
mívelésére sem elegendő anyagi tőkéje nincsen, 
sem elegendő fizikuma azt felülvizsgálhatni.

Engedjük meg a kötöttbirtok urának, hogy 
ha legalább ö kívánja, birtokát eladhassa. Meg- 

i szűntek már azok az idők, mikor az országnak 
; szüksége volt bizonyos nagy családok léteiének 
i biztosítása. — Ma már nincs szükségünk nagy 

bandériumot kiállító főnemesekre. Az állandó 
katonaság, ha egyáltalában szükség van fegyve
res haderőre, megvéd bennünkot minden külső 

J és belső ellenségtől. S igy a latifundiumok első 
és legfőbb létjogosultsága már réges-régen meg
szűnt az elmúlt szép idők mohos emléke csupán.

Ha azután földet tudunk adni a földéhes 
magyarnak, ha adunk területet, hol teljes munka
erejét kifejtheti, hol jövője biztosítva lesz, akkor 

| megszűnik majd az a kivándorlás, mely elerőt- 
leniti országunkat, bármily nagy is fejlődése 
más téreken, s akkor majd nem kell aggódnunk 
azon, vájjon lesz-e nemzedék, amely gondosko
dik arról, amiből élünk s nem kell majd nekünk 
is utánuk vándorolni idegen hazába! F.

férj arcán a részvét látszott, mikor a fájda
lomtól vonagló alakot maga előtt látta.

Alulról hallatszott a türelmetlen lovak pat
kóinak csattogása.

— Nem, már késő, mondá határozott 
hangon.

— A grófné felugrott, a szeme tévetegen 
keresett valamit. Az íróasztalon férje mellett 
látott valamit csillogni. Egy kis zsebrevolver 
volt. Mohó kézzel ragadta fel a fegyvert.

— Irgalmazz, Henrik, vagy szemeid előtt 
ölöm meg magam ! kiáltá hevesen.

A gróf némán mozdulatlanul állott.
Reszkető kezével felhúzta a kakast. Sze

mét férjére szegezve, a fegyvert melle felé 
fordította. Egy pillanatig habozott még, mintha 
várná még a megváltó szót . . . Semmi! . . . 
Megnyomta a ravaszt . . .  A szobában ural
kodó néma csendben egy rövid, kemény csat
tanás hallatszott . . .  a revolver nem sült el. 
Lázas gyorsasággal felhúzta ismét a kakast 
megnyomta a ravaszt . . . ismét nem sült el.

A grófné egy sikoltással eszméletlenül ro
gyott össze.

Mikor ájulásából felébredt, a karosszék ült 
s mellette térdelt férje, a ki karjaiba zárta s 
ajkait égő csókokkal borította.

— Nemde, Henrik, nem fogsz elhagyni ? 
suttogd boldog mosolylyal — Az egykori Irma 
meghalt . . .

— S a ki él ?
Szeretni fog utolsó lehelletéig.
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Gazdálkodási fonákságok.
Örvendezve dicsérték gazdálkodóink az el

múlt kedvező őszt, mert sok takarmányt ment
hettek meg. Nagy szó ez, mert esztendőkön 
keresztül az volt a panasz, hogy túl drágán sem 
lehetett takarmányt szerezni. Bár kedvező, olyan 
volt az elmúlt ősz, hogy későig lehetett, sőt 
még most is lehet vetéseken, avarokon legel
tetni a heverő jószágot; de én mégis azt hi
szem, hogy minden szál takarmány elfogy 
tavaszkor.

Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a tavasz 
mostoha szokott évek óta lenni és takarmányra 
későig szükség lesz. Rég nem áll, hogy József- 
napra az özvegy asszony ékeje is kimegy, hogy 
György-napra a jószág meghízik. Éppen ezért 
nagy hiba, hogy gazdálkodóink nem termelnek 
mesterséges takarmányt. Alig van ugyan gaz
dálkodó, aki kevés lucernát, ledneket ne vetne, 
de mert nyári legelőkről gondoskodva nincs, 
vagy rossz, kopár a legelő, a lucerna, lednek 
még nyáron elfogy és csak gyepszénéra számit 
a gazda. Nagy hiba az is, hogy — különösen 
falvakon — még nem alkalmazzák a szecska
vágót, darálót és a kevés takarmányból sok 
vész el a jószág lábai alatt. Legtöbb gazda enni 
ad állatainak, de a vakarót, kefét pihenteti.

Rendszerint a kitelelt, vágásra alkalmas, 
vagy hám és járomba való jószágnak van jó 
ára. A rossz takarmányozás miatt azonban a 
növendék jószág fejletlen, az igavonó gyönge, 
a vágóra szánt ösztövér marad. így a gazda 
sohasem kap annyi pénz, mint amennyire szá
mit, amennyire szüksége van. Nagy hiba ez, 
mert a legtöbb gazda mindjárt aratás után,

vagy az őszi munka befejeztekor eladja termé
sének feleslegét és egész esztendőn keresztül 
eladott jószágok árából kellene pénzelnie.

Mert ismerem a kisgazdák szorongatott, 
elviselhetleniil mostoha helyzetét s a gazdálko
dásában divó fonákságokat nem tudom eléggé 
ajánlani, hogy termeljenek elegendő lucernát, 
bükkönyt és más takarmánynövényt. Tanulják 
meg ezenkívül az okos, takarékos takarmányo
zási módot. Vegyenek példát a nyíregyházi 
gazdáktól, ahol messzeföldön híres lovakat, 
aránylag kevés takarmány és nem sok abrakon, 
tartanak, nevelnek.

Mindezt azért irom most, mert a tél fo
lyama alatt, lehetne minderről beszélni és elő
készületeket tenni ahoz, hogy már a következő 
tavaszkor takarmánynövényt vessenek. Nem elég 
ugyanis, hogy valaki elhatározza magát, hogy 
lucernát vet. Ez alá a földet kitrágyázni, elő
készíteni szükséges.

Igen. előkészíteni, de miként, amikor — a 
takarmányhiány miatt — nincs elég jószág, 
nincs elóg trágya. Falusi kisgazdáink szántó
földjének is az a ba'a, hogy nincs javítva, 
nincs jól kimunkálva. Innen van, hogy a termés 
folyton csökken. Valóban tarthatatlan és olyan 
állapot, melyen változtatni kell. Változtatni 
azért is, mert a mezőrendőrségi törvény szigorú 
rendelkezései mellett, ki-ki csak a saját terü
letén legeltethet.

Minden körülmény arra mutat, a kisgazdák 
sanyarú helyzetén javítani célzó minden törek- 
V1 s amellett szól. hogy az ósdi gazdálkodási 
rendszert meg kell változtatni és helyette ok
szerű, jövedelmező gazdálkodást kell bevezetni 
és elsajátítani. Ez pedig másként nem is kép
zelhető, mint aként, hogy tartsunk elegendő 
számú, jól táplált jószágot. Ekkor, csak ekkor 
lesz földünk termőképes, ekkor tudunk pénzelni 
jószágainkból, mely egyik jelentékeny jövedelmi 
forrást jelent kisgazdáinkra nézve.

______________  _ _  _  8 —s.

Kiállításunk érdekében 
mindenkihez f

Mindössze 8 hónap, áll rendelkezésünkre 
kiállításunkig s igy most az u. n. holt saison 
legalkalmasabbnak látszik erről kissé gondol
kozni.

Igen, gondolkozzon mindenki felőle, mert 
erre szüksége van nemcsak nekünk, kik annak 
szervezeti és rendezési nehéz gondjait vállaltuk, 
de mindenkinek, ki provinciális helyi érdekein
ket és ebben magáét csak némileg is elősegí
teni óhajtja. Ily kedvező és közvetlen alkalma 
aligha volt megyénknek a külvilág előtt bemu
tatkozni, s azért méltán elvárható, hogy sike
rünk elérésében minden tényező kiveendi vár
ható és megi lető osztályrészét.

Már az eddigiek biztos és biztató reményt 
nyújtanak ehhez úgy azon rokonszenv amely a 
hatóságok és testületek és számos magánsze
mély anyagi és erkölcsi támogatásában meg
nyilvánult, mint különösen a legutóbbi időkben 
érkezett szép számú részvételi bejelentések 
alapján.

Kiállításunk egyes csoportjai mindinkább 
jobban nagyobb méretek és formákban kezde
nek kiemelkedni, bár hangsúlyoznom kell, hogy 
a többihez is hasonló reményeket füzünk, mert 
még igen sok oly bejelentés hiányzik, melyre 
bizton számítunk és számíthatunk.

Általános bejelentési határidőnket a mind
inkább nagyobb mérvben nyilvánuló érdeklő
dés és remélhető részvételei miatt, végrehajtó 
bizottságunk e hó végéig meghosszabbította, s 
igy módjában áll a késedelmeseknek és ke
vésbé hajlandóknak is újból fontolóra venni 
közös érdekünkben megismételt felhívásunkat s 
bejelentését minden további nagyobb teher 
nélkül hozzánk juttatni.

Ne mondja azt senki sem, hogy nem ve
het részt a kiállításon semmivel, mert miként

Ajándékoknak alkalmas cikkek óriási 
választékban rendkí
vül olcsó árban kap

hatók : Szőrme boák és muffok, harisnyák, keztyük, diszkötények, blousok 
jouponok, nyakkendők, zsebkendők, illatszerek, színházi schálak. Alkalmi 

vétel 4 méter tiszta selyem egy blousra minden színben 2 frt. 30 kr.

a legszebb palota is durva tégla egyes darab
jaiból kellő helyezés és vakolással készül, úgy 
mi is reméljük, hogy igen szép kiállítást fo
gunk tudni összehozni, felépíteni az ezerféle 
mindennapi mezőgazdasági és ipari termékek 
és termékekből; de e nélkül nem.

Kiállításunkon mindenki részt vehet ter
ménye és készítményeivel, mert hiszen csakis 
azt akarjuk bemutatni, amit termelünk és ké
szítők, vagyis mezőgazdasági és ipari fejlettsé
günk általános képét. Helytelen tehát az a 
(elfogás, ha valaki azért nem akar semmit sem 
kiállítani, mert úgyis csak azt termeli, úgy ké
szíti, mint más s másnál különbet produkálni 
képtelen vagy nem szokott.

Az egész kiállítás értéke berendezkedhe- 
tésének és sikereinek első, fő feltétele a rész
vételi bejelentések hatalmas száma.

Kiállításunkkal kapcsolatosan és ebből fo- 
j lyólag kívánjuk alapját megteremteni egy ál

landó vármegyei múzeumnál; ts, amelynek a 
későbbi időkre kihalólag bizonyára fontos, ta 
nulságos, oktató hivatása és értéke elvitázha- 
tatlan.

Az állandó országos mezőgazdasági mú
zeumunkat csak mint ideált említem itt fel, 
melyet minden külföldi nagyság és szaktekin
tély és az egész világon egyedül álló nagy 
alkotásnak elismert.

Aki látta, annak örült a le ke, mert min
dég tanult, csak rövid látásában is s igyekszik 
azt újra fölkeresni, s boné lehetőleg tovább 
tanulni és gyönyörködni.

Ezt is az egyesek lelkes támogatása, ado
mányaiból készítették és állították össze az 
arra hivatott szakemberek.

Kicsiben, vagyis a mi helyi viszonyaink
nak megfelelő hasonlót mi is létesíthetünk; 
most csai‘ jó indulata támogatás szükséges az 
egyesek részéröl.

Miként említettem, egyes csoportok máris 
szép és impozáns képét Ígérik kiállításunknak.

így mezőgazdasági culturális haladásunk 
egyik legfőbb tényezőjeként megyénk terület n 
működő vizszabályozó és ármentesitő társula
tok, a kir. cuiturmérnöki hivatallal karöltve — 
kiállítási .vízügyi szakcsoportunk kiállítása* 
czime hatalmas, 150 méter hosszú védtöitést 
határozott kiállításunk területén létesíteni, me
lyen az árvédelem különböző módjait is be
mutatja; a védtöltés 2 végén egy-egy örház és 
raktárépületet emel az összes, használni szo
kott anyagok és eszközökkel felszerelve, mig a 
közepén csinos pavillonban mutatják be térké
peik, rajzok, fényképek és modellekben műkö
déseiket.

Dohány termelésünk, mint mező gazdasá
gunk egyik legfőbb ága — ugyancsak számot
tevő része lesz kiállításunknak, ügy a m. kir. 
dohányjövedék részéről, mint a debreczeni do- 
hánykisérleti állomástól nyert határozott Ígére
tek, sőt már megtett rendelkezések alaposan 
engedik remélni, hogy méltó lesz vármegyénk
be z, mely az egész országos termelési contin- 
gensböl több, mint egy negyedrészét termeli. 
A különálló dohánypavillont ugyanis a dohány
jövedék és kísérleti állomás vállalta teljesen. 
Az összes termelő községeink külön, valamint 
különféle talajaink külön terméseiből, valamint 
a dohánytermésre vonatkozó statistikai, grafi
kai táblázatok, rajzok és fényképekkel, beren- 
dezkedési épületek, gépek és eszközökkel és 
azok modelljeivel berendezni, mig egyik lelkes 
gazdatársunk ezen pavillon előtt egy dohány- 
kisérleti telepet létesít.

Előre reméltünk és nem csalódtunk a gép
osztály hatalmas kereteiben, mely máris oly 
mérveket öltött, hogy az e czélra előirányzott 
terület máris csekélynek bizonyult s azt bőví
tenünk kellett. — Ennek keretében egy még 
később megállapítandó és közlendő kiállítási 
napokon azok egy részét hivatásszerű munká
jukban is be fogják gyárosaink mutatni.

Iparosaink is — habár csak a legutóbbi 
napokban és nem is a kiváüt és remélt szám
ban mégis megkezdték bejelentéseik beküldését;

5  K ő i m  Ignátz g
női- férfi divat és rövidáru üzletében.

Városháza. Telefon 129.
VAAAAAA/VAA/VAAAAAAAAA.VA>VVA/V/WWWW\ I
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arányban, mint 
lehelteit.

de bizony ez még csakis kezdetnek mondható, 
és szívesen reméljük, hogy ezután csak to o- 
zódni fog a részvétel iránti kedv.

Mezőgazdaságunk s helyesebben gazdasa
gaink pedig eddig csaknem egyedül állatokat 
jelentettek be, s ezt sem azon 
ahogy azt várnunk és remélnünk

Wen sok egyik vagy másik irányban jo 
hirü tenyészetünk hiányzik még a bejelentettek 
sorából, melyeket kiállításunkon nélkülözni a 
siker tekintetében nagy vesztességet cs hézagot 
jelentene. Hisszük és reméljük, hogy ezek kése
delme csakis az eddig ismert bejelentési határ
időnek figyelmen kívül hagyása vagy más va
lami alapos ok következménye volt, s hogy 
bmelentesi határidőnknek kitolása bőven fogja 
a résztvevők számát emelni.

Különösen álfatkiállitásunknál — amennyi
ben ezen osztály a kiáilitó tulajdonosa is, 
nagyobb anyagi teherrel jár, — úgy a nagyte- 
nyésztö , mint kistenyésztök részere nagyobb 
arányú pénzdíjazásokat is terveztünk. Mar ezért 
is részben érdemes e kiállításon nagyobb ará
nyú részvétel, de egyben eikölcsi kötelessége 
is a tenyésztőknek nehogy díjazási tervezetünk 
végrehajtásánál a részvétéi csekélysége követ
keztében akadályozva legyünk.

Az ulialános mezóyazdasáy i cső port, mely
nek önálló pavillonja hivatva az egyes gazda
ságok üzemét, kezelését, vezetését feltüntető 
könyvek, képek, rajzok, fényképek, tervezetek- 
térképek, statistikai és grafikai táblázatokat, 
t endezkedéseik és felszereléseik, gépeik és 
eszközeik képeit, modelljeit, terményeiket ter
mészetben azok különbőz > stádiumai és alakja
iban befogadni mondhatnám még csak a kezdet 
nlött áll. Több nagyobb gazdaság ugyan szóbe
lileg Ígéretet tett ily irányú részvételre is, de 
ezek mind önálló pavilonban kívánják azokat 
összeállítva bemutatni. Hiányzik az általános 
mezőgazdaságunk képét mutatni hivatott közép
birtokosok gazdasági termeléseinek nagy számú 
hejelentése.

Ezzel van kevés gazdatársunk tisztában s 
különösen abban nem hajlandók gazdáink részt 
venni, mondván, hogy ez úgyis mindenütt és 
mindenkiéit van. Pedig bizony ha ezt is csak 
mint a . ■ “ i osztályoknál mint pl. az állatok 
osztály;. . uogatják termelőink éppen oly szép, 
tanulságom csoportja lesz kiállításunknak mint 
bármelyik más.

Ennek sikere érdekében később még egy 
tájékoztató felhívást fogunk gazdatársainkhoz 
intézni, melyben egyenként felsorolva mindazon 
termények és termékeket, melyekből az osztá
lyunkat összeállítanunk kell — megkönyittük 
az egyesek ebbeli munkáját és feladatát.

Bizonyára egyik kimagasló sészc lesz kiál
lításunknak a oiákedretök és házi ipar csoport ja , 
habár különös terjedelmű házi iparral nem is 
dicsekedhetünk. Közismert azonban a műked
velők tekintélyes száma és azok különösen a 
szép nemnek sokszor elismerést és dicsőséget 
szerzett kézi ügyessége, műizlése. Sajnos, e 
címen is még csaknem egyedül az e célokat 
szolgáló intézmények, iskolák Ígéreteit bírjuk, 
mig a roppant nagy számú ezeken kívül álló, 
igen számottevő tehetséggel megáldott és gyö
nyörű kézimunkákkal rendelkező egyesek bizo
nyara csakis szerénységből — melynek alapos 
indokait nem hívjuk fellelni — még midezideig 
késnek.

Tisztán és egyedül a sok oldalról megnyi
latkozott szives rokonszenv és támogatás, vala
mint a szervezés önzetlensége alapján biztosí
tottnak tekinthető az erdészet es vadászat változa
tosan gyönyörködtető csoportja máris bejelentett 
és még sok oldalról várható anyaga, kitömött 
(praeperált) állataikkal.

Kertészet, yyümölcsészet, szőlészet, borászat 
és baromfiosztályok hiányosságait nem is emlí
tem, mert ennek mérete, sikere az egyesek 
részvételével eshetőségei tisztára az időjárás s 
más viszonyok által befolyásolva, egész bizony
talan még ma, de még bejelentési idejük is 
csak későbbre esik.

Kiállítási rendezőségünk természetszerűleg 
mindent elkövet arra, hogy kiállításunkat ha 
már a helyi viszonyok korlátain belül nagy részt 
vármegyei keretben, de ebben legalább oly
^  A  «je»_-____ dh — -

i Farsangi cikkek

sikerre vezette, mely a hasonló kereteket jóval
felülmúlja. . .,

Egyik fögondunk ugyanis a nagyszámú ide
gen forgalom, miért is az Országos Gazdaszö
vetséget már előző evben megkértük és meg
nyertük az 1910. országos gazdaszövetségi nagy
gyűlésének kiállításunkon való megtartására.

Ugyancsak kiállításunk alkalmával kértük 
megtartani a baromfi-tenyésztők országos egye
sületének közgyűlését, valamint a szőlő és bor
termelők országos kongressusát.

Egy napjat kiállításunknak a mezőgazdasagi 
gépeknek munkában való bemutatására és mási
kát állatok díjazására szántuk, mig a látogató 
közönség szórakozására két napos galopp lóver
senyt és ügető kocsiversenyt rendezünk.

Minthogy pedig a kellő időben való és jutá
nyos berendezked ielés végett is a mi adott 
igen szegény anyagi erőnknél nagyon kívánatos 
— nélkülözhetetlen a teljes részvétel méretei
nek pontos ismerete, — újból és ismételten 
hivatkozva mind ez előbb elősoroltakra, úgy 
saját magam részéről mint a végrehajtó bizott
ság nevében és megbízásából, főként pedig a 
közös ügy és a kétségtelen szép siker érdeké
ben kérem összes gazdáinkat, iparosainkat, tes
tületeket és egyeseket ezeknek kiállításunk sike
rét elősegíteni hajlandó minden tényezőjét, hogy 
kiállításunkat közös érdeknek elismerve, azt 
minden rendelkezésére álló módon — saját 
anyagi és erkölcsi támogatásaival saját részvé
tele és mások buzdításaival elősegíteni ne kés
lekedjenek.

Szikszay Sándor.

3 óra alatt meglepő szépen tiszti!,

Gyászruhákat 24 óra alatt fest:
Gabulya M ihály
kelme festő, vegytisztító és plissirozó intézete

Nyíregyháza, Pazonyi-útca 13 szám.
(Zrínyi szálloda udvar ) 646 5-15

Előfizetési felhívás.
T isz te le tte l  k é r jü k  a z o k a t  a z  ol

vasó in ka t, a k ik n e k  e lö lize té se  le já r t , 
hogy a z t  a la p  a k a d á ly ta la n  küld- 
h e té se  é rd ek éb en  m ie lőbb  s z ív e s k e d 
je n e k  m egú jítan i. A z á ra k  c ím la 
p u n k o n  o lvash a tók .
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— Bánffy köszöneté. Az újév alkalmából 

és a nemzeti bank érdekében mondott hatalmas 
beszédjének hatása alatt számosán üdvözölték 
városunkból egy feliraton báró Bánffy Dezsőt, 
aki lapunk szerkesztőjéhez a következő választ 
küldte:

Nagyságos uram ! Hálás köszönettel vettem 
a>on újévi üdvözlő iratot, melyet nyíregyházi 
jóbarátaimmal együtt hozzám intézni szives volt. 
Jól esik nekem látni, hogy az igaz elvhű embe
rek még nem haltak ki és vannak akik régi bi
zalmukban megtartottak. Fogadják hálás köszö
netéinél, de fogadják az én részemről is a leg- 
ősxintébb jókívánságokat. Tiszteiddel kérem 
Nagyságodat, Ügyen szíves ezen köszönő soraimat 
az üdvözlő iratot aláirt urakkal is közölni. Kiváló 
tisztelettel br. BánffV Dezső.

— k Báró Hírsch egyesület estélyét 
szilveszterkor tartotta meg Előkelő, nagyszámú 
díszes közönség előtt kezdte meg a programmot 
Kovács lrénkc k. a., ki végtelen bájjal, kedvesen 
szavalta Dézsi Sándor „ez alkalomra irt sikerült

-  tóti— -3D _____ _ _ _ _ _ _  ék.

í

a legjobb ruhadiszek g asok , legyezők , 
b á li k e z ty ü k

óriási választékban  kaphatók :
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok:.

prológját. Utánna Santroch Alajos zongora kísé
rete mellett Varjas Antal fővárosi kabaré-művész 
és hegedű-szólista következett ki kiváló, nigy- 
arányu programtnjával maradandó emléket ha
gyott a szilveszteri mulatságok krónikájában, 
íiváló művészettel jellemezett, óriási tapsot és 
újrázást ért el egyes az életből merített alakok 
jellemzésével. Utánna dr. Emyeiné Okolicsányi 
Paula úrnő következett, ki Rákosi „lmáaság* 
cimü költeményét szavalta határozott tehetség
gel és ügyes mimikával. Kedvesen kuplézott 
Szabó József, Garay Kálmán diszkrét, ügyes 
zongora kísérete mellett Utánna ismét Varjas 
következett mint jellemszinész és cigányprímás. 
Határozott tehetség, ki mint a magyar nótádnak 
és a cigányzenének a kabaréba való sík-rés be
vitelével országos hírnévre tett szert. Szebbnél - 

ebb magyar nótákat énekelt és hegedűit vég 
lelenül kedvesen és náluns maradt szép nótái 
sokáig fenntartják kedves emlékét közöttünk. 
Előadás után reggelig tartó tánc következett, 
melyet csak Varjas Antal hajnaltájban előadott 
víg mókái szakítottak meg rövid időre. A meg- 
jelenlek egy kedves szép est emlékével távozták 
a kitünően sikerült mulatságról.

— Műkedvelői estély. A nyírbátori izr. 
jótékony nőegylet január 5-én estélyi tartott; 
Mandel Józsefné egyl. elnöknö. Mandel Dezsőm 
Szálkái Etniiné egyi. alelnőknők vezetése alatt.

A zongora szamok kimaga dó pon ja volt 
Szálkái Z-ófika zongora játéka, ki Lszt II. 
Rhapszodiáját játszotta kifogástalan, biztos, é r
telmes előadással és páratlan ragyogó techniká
val. Csinosan ját-zotta Balog Ilonka zongora 
szólóját. Kálmán Imre műveszies hegedű játé
kával gyönyörködtette a közönségét, melyet 
Bruck Irén töM e'es hajlékonysággal és techni
kával kisért. Wuhrmann Ilonka kellemes hang
jával operetté részleteket énekelt. .Gedővár 
asszonya“ melodrámát szépen szavalta Holló 
Lenke zong. kisérte Balog Ilonka. Páratlan ked
vességgel mondott egy monológot Szőke Veronka 
valamint Vozary Rózsika „A nővér* szavalatá
val nagy tetszést aratott. — A műsor utolsó 
száma; .Zöldy Márton hegedű művesz.* Zöldy 
a nyirbálod cigánybandat felhasználva, Kucsari 
cigány prímást helyettesilelte és szép magyar 
népdalokat játszott.

Kálmán Imre tehetséges hegedüjátéka, a 
Füredi testvérek nyíregyházi zenedéjének, — 
Szálkái Zsófka és Bruck Irén Nyírbátorban Aul 
Sándor zenetanár tanítványa.

— Levél a szerkesztőhöz. Tisztelettel 
kérném szépen a .Kemecsei Polgári Dalegylet* 
nevében az alabbi sorokat helyreigazításul közzé
tenni :

„A .Szabolcs* 1910. jan. 1-iki számában 
megjelent .Kemecsei Dalestély* cimü közlemény
ben közzétett szereplők között Krúdy Icuka ur- 
böigy b. neve rövidítve jelent meg: K. I. kezdő 
betűkkel. Jelen alkalommal, mint estélyünk egyik 
kiváló főszereplőjének, — ki a jótékonyad ér
dekében tett szíves közreműködőiével sikerünket 
előmozdította — e hibát igyek zeiu helyreigazí
tani, mely csupán tévedésen alapszik. Kemecse, 
1910. január 6. Pelyvás Lajos ref. tanito.*

— Régi levélbélyegeket különösen 1871. 
és 72-beii magyar kiadásunkat lehetőleg boríték
kal együtt a legmagasabb árnan vásárol szer
kesztőségünk. Bármely mennyiséget elfogadunk 
és átvizsgálás után rögtön értesítjük a beküldőt 
a folyósítható összegről és tetszése szerint vagy 
a pénzt küldjük meg, vagy pedig a bélyegeket 
juttatjuk hozza vissza.

— Egy kis statisztika. Nyíregyháza város 
iktató hivatalába a múlt évben érkezett 24554 
közigazgatási, 10878 adó, 5258 árvaügy, 5l7 
közgyűlési, 250 anyakönyvi, 3 központi választ
mányi ügydarab. Á múlt évihez képest az emel
kedés 45o9-et tesz ki. A rendőrséghez 8875 ügy 
érkezett.

— Feloldás. Nyíregyházán a ves/ettségi 
zárlat feloldatott és a hónapoko í keresztül a 
veszett kutyáktól való félelem megszűnt.

— Uázbirtokosoh figyelmébe Felhivatnak 
mindazon házbirtokosok, kikn k birbe adott 
iakásaik is van, hogy a házbervaliomisi ivet a 
városi adóhivatalban s/abáiyszerüeu kitöltve 
adják be szigorú pénzbüntetés terhe mellett. 
Városi hatóság.

. S te r n  S á n d o r  * 1
úri, női, divatáru üzletében Pazonyi-u. 2.
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— Újévi üdvözlet. Májerszky Béla polgár

mester előtt a tisztikar Bogár Lajos főjegyző 
vezetése alatt jelent meg, aki az esztendő neve
zetesebb eseményeire kitérve szép beszédben 
üdvözölte a polgármestert Májerszky Béla meg
köszönte a tisztikar ragaszkodását és a jövőbeni 
egyetértést és a város felvirágoztatását tűzte ki 
célul a tisztviselőknek. A várni gyénél és pénz
ügyigazgatóságnál pedig elmaradt a szokásos 
testületileg való üdvözlés.

— Eladó vatrv bérbeadó  A Károlyi-utca 
végén egy uj sarokház 5 szobával, istállóval és 
a szükséges melléképületekkel együtt eladó, 
vagy pedig május 1-től bérbeadó. Bővebb fel
világosítást ad Horkay András a vámháznal.

— IÍŐ-/.ö;set»yiivan.íaa. A báró ilirsch 
Mór jótékonysági egyesület nyíregyházi fiókjá
nak vezetősége ezúton fejezi ki hákn köszöne
tét dr. Ernyei Jánosné úrnőnek, Kovács Írónké 
kisasszonynak, továbbá Varjas Antal, Santroch 
Alajos. Szabó József és Garay Kálmán uraknak, 
akik a Szilveszter estén való fellépésükkel annak 
sikerét eiőmozditották. Egyideüieg megköszönt 
rendezőség a jegyeket árusító Ferenczi-í'éie 
könyvkereskedés, a prolúgol iró Dézsi Sándor 
és mindazok szives fáradozásait, akik a nemes 
cél érdekében bármely téren táradoztak. Nyil
vánosan nyugtázza és a jótékonycél érdekében 
megnyilvánult áldozatkészségért hálás köszönetét 
fejezi ki a felülfizetőknek is, akiknek a névsora 
a következő: Hlatky Schlichter Gyula 7 K 50 f., 
dr. Zinner Jenő 7 K 50 f., Kiár Sándor 10 K, 
dr. Ernyői János 10 K, Fazekas János 2 li 50 f., 
Lengyel József 2 K 50 f., Guttmann Henrik 2 K, 
Barta Sándor 5 K, Lakner Ödön 2 K 50 f., dr. 
Elekes Aladár 2 K, Pisszer János 5 K, Csen- 
gery Kálmán 3 K, Britz Miksa 2 K 50 f , Ungár 
Géza 5 K, Novák Zoltán 5 K, Kéry József 3 K, 
Hudák Károly 5 K, Sípos Árpád 3 K, Polinszky 
Ágoston 1 K, Weinberger Arthur 0 K, Oldali 
Béla 2 K 50 f., Löffler Ernő 1 K, N. N. 1 K, 
Kaszás György 1 K, Hunyady László 2 K, Fried- 
man Lajos, Lányi Dezső 3 —3 K, Schwarcz Jenő
1 K, ifj. Szarvady Mihály 5 K, N. N. 1 K, Mohr 
Józset 1 K 50 L, Burger Pál 50 f., Schwarcz 
Hennán 40 f., Dudics József 2 K 50 f., Lázin 
Istvánné 60 f., Oláh Jenő 2 K, Ilalas: bános 
5 K, Gábor József 2 K, Tóth Béla 2 ív, bik 
Mihály 50 f., Silberstein Miklós 1 K, •• ■ Jer 
János 2 K, Marton Emil 2 K 50 f., tnbján 
Ferenc 3 K, dr. Gara Sándor 3 K, Glück Dezső
2 K, Kertész Bertalan 2 K és Weinberger 
Johanna 1 K és Nandrássy Aurél 2 K-át volt 
"zives felülfizetni. — Utólag küldtek: id. Kállay 
András 20 K, Megyery Géza 20 K, Kállay Emil 
10 K, báró Bánfly Dezső 10 K, özv. Básthy 
Barnáné 5 K, ifj. Kállay András 5 K-át.

— Fei*zoiami»s. Á „Szabolcs" műit heti 
számában egy felszólalást olvastam a vasúti 
állomás hiányairól. A felszólaló megfeledkezett 
azonban egyes dolgokról, amelyet most én te
szek szóvá. A vasúti állomás távozási oldalától 
például nem vezet gyalogjáró a népkerthez 
(az nem változtat a dolgon, hogy a korcsmához 
aszfaltozott út megy) és igy az érkező utasok 
nagy tömege télen-nyáron vizen-sáron átgázolva 
juthat csak a városba, amelyet azonban a gőz
fürdő mellett megismételhet, ha az északi oldalra 
akar átjutni. A kisvonatot igénybe vevők is igy 
járnak azzal a különbséggel, hogy az azok cipő
jét más szinü sár ékteleniti el. Kevés bizalom
mal viseltetnek az utasok a vasúti állomás külső 
falán elhelyezett postaszekrény iránt is, amelyen 
olyan nagy a bedobásra szolgáló nyilas, hogy 
a levelek azon könnyen kiszedhetők. Legújabban 
pedig azt tapasztaljuk, hogy nincs hordár, amit 
annak tudok be, hogy a Va kilométeres utat 
egy hatoskáért nem akarják végig utazni. Egy 
perron jegyes.

— Kéménytüzek. Tegnapelőtt a honvéd - 
laktanyában, a Máv. állomásán, és a városházán 
volt kémény tűz. Éhez nem kell kommen'ár.

— ]í*>gy Állunk egészség dolgában l
A november havi adatokat most dolgozta fel 
a megye főorvosa. E szerint ezer lélekre csak 
213 halálozás esett, a 908. novemberi 2 10-dal 
szemben. Ragályos betegségben 201-en haltak 
meg. Nem hévényfertőzö betegségek a halál
okok szerint igy következnek. Veleszületett 
gyengeség 94, tüdő gumókor és hártyalob 120,

aggkór 76, gyermekek hasmenése 55, görcsök 
ösmeretlen betegség 34, öngyilkosság 7. stb. 
Idegen ápolásban volt 106 törvénytelen és 4 
törvényes gyermek.

— A városi cselédszcrzö intézet pár
napi működése alatt 57 cselédet helyezett e! és 
140 en kereslek ott cselédet. Ez is azt mutatja
hogy az érd klődés megnyilvánult éá a hatósági 
ellenőrzés mellett szállított cseléd ik iránt a 
gazdák fokozott bizalmat tanúsítanak.

— Különfélék. A inti cselédmizériák mel
lett csodálatosnak tűnhet fel, hogy Hiarc londoni 
bankárnak egy 8G éves szobalánya van aki 
7Ü éve áll a Haarc család szolgálatában. — 
Legdrágább a marhahúsnak k:lója Nagykanizsán 
í 156 f.), legolcsóbb Uj aradon (!04 f.), Nyíregy
háza az O. M. G E. kimutaíá-ában 118 fillérrel 
szerepel.

— A jótékony nöegylet j in. 5-iki bálja 
messze kimagaslik siker tekintetében a nyirjgy- 
iiaziak közűi. Nemcsak a megjelentek nagyszáma, 
h .nem a közönség előkelősége is meglepte a 
megjelenteket, melyen nemcsak városunk de a 
megye itileiii 'euciaja is otí volt. A Koronában 
a kora hujn ii órákig tartott mulatság sokáig 
nniékezetes lesz már csak azért is, mart igen 
sok fiatal iánvt vezettek be ezuOal a báltermekbe.

— Közbiztonságunk. Nyirvajan M Pécsi 
József sánnunkást a saját lakadalnán B:rki 
József szíven szúrta. — Kisvárdan Rozsán Béla 
gyógyszerész segédet Tolcsvai András kocsi- 
f nyező segéd leütötte, mert saját udvarán a 
garázdálkodó részeget csendre intette. Bozsán 
helehalt sérüléseibe. — Molnár János Ameriká
ból megtért munkástól 400 koronát a vasúti 
utcai Pihenő korcsmában ismeretlen tettes el
lopott.

— Az országos iparegyesület 300, 200 
és 100 koronás jutalmakat tűzött ki az ims- 
nevelés térén szerzett érdemek jutalmazására. 
Kérvények Budapestre febr. 15 ig küldhetők.

— Államsegély. A főldmivelésügyi minisz- 
t. r Ujfchértó, Hajdúnánás és Nádudvaron fel
állítandó munkásházak építésére államsegélyt 
adott.

— Anyakönyvvezetői kimutatás. A múlt
esztendőben 1504 születést, 1016 halálozást ve
zettek be Nyíregyházán az állami anyakőnyvbe 
és házasságot kötött 325 pár.

— Fráter Lóránd a már ismertetett hang
versenyét ma tartja meg a Koronában Wajdits 
Sári és Mosshammer Román közreműködésével. 
Egy pár jegyet míg lehet kapni a Borbély-féle 
könyvkereskedésben.

— A leányegylet vasárnapi teadélulánja 
ismét a siker jegyében folyt le a Koronában. 
Panasza nem volt senkinek és Bibarczy Janőné, 
Gergely ily Endre, Szabó József és Garay Kálmán 
ügyes szereplése állandó derültségben tartotta a 
megjelenteket.

— Jótékonysági ünnep a városi színház
ban. Római kath. iskolánk tanítói kara csütör
tökön délután pásztorjátékot rendezel t a városi 
színházban, melyet a szegény gyermekek felru
házása követett. Ennyi a száraz tény. E tény 
kivitele azonban annyira nem száraz, hogy 
szinte lehetetlen sablonos kifejezésekkel méltatni 
ezt a bájos délutánt, amikor a városi színházat 
zsúfolásig megtöltötték a rom. kath. isk. tanít
ványainak hozzátartozói. Öröm voit nézni azokat 
a sugárzó arcokat a nézőtéren, de meg nagyobb 
öröm volt a szinpadon szereplő gyermekek já 
tékában való gyönyörködés, legeslegnagyobb volt 
azonban a ruhákkal megajándékozott szegény 
gyermekek öröme, kik az előadás végén körbe- 
állották a szépen feldíszített karácsonyfát és 
boldogan vetették vállaikra a kapott ruhane- 
müeket. Az ünnepség egyébként „A megkerült 
gyermek* c. pásztorjáték előadásával kezdődött. 
A kis szereplőket Varga Ferenc tanító tanította 
be mesteri varázslattal. A gyerekek igen értel
mesen. szabatosan, megakadás nélkül felelgették 
egymásnak, sőt Tirpák Erzsébet még éneklésé
vel is igazi hatást keltett. Nagyon kedves volt 
Gregon Mária is, úgyszintén Mayer Gizella és 
Gajdos Mária. Feltűnt még Lakatos Margit és 
Tirpák Anna, de az angyalok is egytől-egyig 
mind ennivalónk voltak. A fiuk közül derekasan 
viselkedett Botka Sándor, Kazimir Pál és Szabó 
László. E két utóbbi igen szépen énekelt is.

Kiváltak még Leviczky Rudolf, Toka Gyula, 
Libich Ernő, Szántó József, Geppel László, Papp 
Sándor, Halász György, Magyar Liszló, Podobak 
József, Holczer Lijos, Sztojka László, Nagy 
Sándor, Sípos István, Murányi Zoltán és Fekete 
Gábor. Varga Ferencz színigazgató valóban 
büszke lehet jól szervezett színtársulatára és 
főkopen ügyelőjére Rózán Ilonka helyettes ta
nítónőre. (Ilyen szorgalmas tanítónőnek már 
regen a tanítói karban kellene lennie.) Előadás 
után egy szép apoieozis következett melynek 
lőalakja Nagy Boriska volt, aki egy, erre az 
alkalomra irt költeményt szavait el bámulaio> 
értél ürességgel, növekedő lelkesedéssel s sikerét 
hatalmas tapsvihar jelezte. A ruhakiosztasnál 
Orsovszky Marcsi, Bozán Iionka, Varga Ferenc 
es Lesko Sándor tanítok segédkezek. Nagy e l
ismerés illeti az egesz tanítói kart és fokepen 
Orsovszky G/ula igazgatót, akitói minden jo es 
szép ered, ha a szegény gyermekek g)ámolita- 
sárol van szó.

— Baziási Phőnix. A hazai ásványvizek 
közölt az e'.ső helyet métán a „Buziási Pnőnix* 
fogiaiju ei, mely nemcsak kiváló bo. víz, de 
száaius oívűsi tekintő,y egyhangú véleménye 
-■zerint kitűnő hatású gyógyvíz. A nuziási gyógy
fürdő agilis tulajdonosa Muschong paratlan 
áldozatkészségének köszönhető, hogy a „Buziasi 
Phőnix* n-mesak hazánkban, hanem a külföldön 
is, de nevezetesen a Balkánon a legterjedtebb 
ásványvizek egyike.

— Ismét a pálinka Rövid időn belől 
Kisvárdán methylaikoholra (faszeszre) emlé
keztető tünetek között ellialí 3 férfi. A vizs
gálat folyamatba van.

— Ííé zárosok figyelmébe. A földműve
lésügyi miniszter megengedte, hogy a rendes 
és növendék marha húsát egy helyiségben is 
lehet árusítani, ha az elkülönítés keresztül vi
hető és különbejáratok készíthetők.

— Mltiint leány. Tiszabercelről Kocsis 
Mária 20 éves leány nyomtalanul eltűnt. A 
vizsgálat folyik, mert bűntény látszik feuntforogni.

— Repülőgép versenyek Kenusban 11. 
rész. Az Apolló színház e heti műsorában be
mutatja a reiinsi aeroplan versenyekről készült 
pompás felvételek folytatását. A kik a rendkí
vül érdekes sportlátványosság I. részét látták, 
bizonnyal érdeklődéssel tekintettek az Apolló 
szenzációja elé, annál is inkább, mert a be
mutatandó képsorozaton egy leesésnek izgal
mas jeleneteit is sikerűit az élelmes fotográ
fusnak megörökíteni. A színház vezetősége kü
lönösen az intelligens közönség figyelmét fel
hívja a fenti nagyszerű képsorozatra, valamint 
a műsor többi, művészi nívón álló, számjaira. 
Gyönyörű látványt nyújt Svédország és Norvégia 
mesés partvidéké. Remek hullámverések. Nép
szokások. Hontalan ! Nagyszerű episod a sza
badságharc napjaiból. Elsőrendű müvészkép. 
A kigyóbUvölöno. A kigyóidomitás és büvöles 
érdekességét tárja elénk gyönyörű színes soro
zatban. Kitűnő újdonság A szép Dolores czimü 
művészies dráma nagyon bájos természetes 
színtereivel. Persze humoros képek is lesznek, 
melyből kiváltanak: A szerencse patkó ! .4 hatá
sos Kura\ és főleg a közkedvelt Lehmann kö- 
nyetfakasztó szereplése, Fali menyasszonya! 
címen. Előadások mint rendesen. Vasárnap d. 
u. különleges gyermekelőadások.

— Vasutijegy kedvezmény. Tudomására 
hozza a kereskedelmi és iparkamara az érde
kelteknek. hogy a budapesti elektromotor keze
lési és g lvanizálási tanfolyamokra jelentkező 
iparosok is igénybevehetik a következő utazási 
kedvezményt : a m kir. államvasutakon és a 
kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutakon a 
lakó helyükhöz legközelebb fekvő vasúti állo
másról Budapestre és vissza a szomszédos for
galmú viszonylatok kivételével a személy és 
vegyes vonatokon a II. kocsiosztályban III. 
osztályú téljegygyel utazhatnak. Az itt köve
tendő eljárás a következő. A tanfolyamon részt- 
venni akaró iparos jelentkezik akár közvetle
nül akár a kamara utján a Technológiai in. 
kir. Iparmuzeumnál. Ekkor részére a m. kir. 
államvasutaktól nevére és lakóhelye megjelölé
sével kiállított kedvezményesáru jegy szerezte
tik. A behívót és jegyet azután egyszerre és 
közvetlenül kapja meg az illető iparos.

N e  tétovázzék, ha  fáj a  

feje, hanem használjon azonnal e re tvás p a st illá t,
amely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást 
elmulasztja. Orvo- 4 .A A  Kapható minden gyógy-
sok által ajánlva. “  1 szertárban. — Késziti :

Bérét u n  Tamás sryósryszere.s/.. Kispesten.
Is
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— A S*ah«»lc’»Tftrmegyei Bölényéi-Kor
folyó 1910. évi január hó 14-én, pénteken, este 
8 órakor a Korona-Szálló dísztermében estet 
rendez. Műsor: I. 1. Schubert: a) b) c) Klen 
három dala Scott Walter „Lady of the laké 
c. költeményéből. Énekli: Culp Júlia úrnő. 
Schubert : Trió B-dúr (Allegro moderato. 
Andante un poco mosso Rondo Allegro vivace ) 
Előadja az Orosz Trió (Zongorán: Maurina 
Vera úrnő; hegedűn: Press Mihály; gordonkán: 
Press József ) 3 Tschaikowsky: a) Warum b) 
Inmitten des Balles Wolf: a) VVeyla dala 
b) Er ist’ s Énekli: Culp Júlia úrnő. II. 1- 
Hándel: Passacaglia, Hegedűre és gordonkára 
átírta: Press Mihály. Előadják: Press Mihály 
és Press József 2 Brahms-népdaiok: a) Da 
untén im Tale. b) Feinsliebchen. c) Erlaube 
mir, fein's Mádchen d) Schwesterlein e) Wie 
komm’ ish denn zűr Túr herein Énekli: Culp 
Júlia úrnő 3. Arensky: I rio d-moll. (Allegro 
moderato. Elegie. Scherzo.) Előadja az Orosz 
Trió.

Zongorán kisér : Dienzl Oszkár.
A műsor egyes szamai alatt a terem ajtajait 

zárva tartja a rendezőség.
Jegyek válthatók január hó 10-töl január 

hó 14-én este 6 óráig a Ferenczi-léle könyv- 
kereskedésben s este 7 órától kezdve a pénz
tárnál, és pedig az emelvénytől jobbra és 
balra eső első és második sorban s a közép
székek első és második sorában tagnak ti 
koronáért, nem tagnak 8 koronáért; az emel
vénytől jobbra és balra eső harmadik és ne
gyedik sorban s a középszékek ötödik és ha
tódik sorában tagnak 5 koronáért, nem tagnak 
7 koronáért; az emelvénytől balra eső többi 
sorokban, továbbá a középszékek többi sorá
ban tagnak 3 koronáért, nem tagnak 5 koro
náért ; A 7. sz. kis páholy ára tagnak 20 korona, 
nem tagnak 30 korona, a 6 sz. nagy páholy 
ára tagnak 25 korona, nem tagnak 35 korona, 
a 1. számú páholy ára tagnak 18 korona, 
nem tagnak 25 korona. Számozatlan ülőhely 
ára tagnak 2 korona, nem tagnak 3 korona. 
Műsor a pénztárnál 30 fillérért kapható.

Kellemetlenségek kikerülése végett kérjük 
és figyelmeztetjük úgy a bérlőket, mint az egyes 
estékre szóló jegyek tulajdonosait, hogy ha 
jegyeiket nem tagokra akarják átruházni, szí
veskedjenek az árkülönbséget a titkárnál, vagy 
a Ferenczi-féle könyvkereskedésben kiegyenlí
teni ; továbbá, hogy tévedések és félreértések 
kikerülése végett ki-ki jegyét az estén a ren
dezőknek mutassa föl.

A Kör zongorájának hangolására a Kör 
budapesti hangolója lejön az estére ; aki igénybe 
akarja venni, fordúljon a titkárhoz. Egy hangolás 
ára 8 K. Mivel ismételten illetéktelenek adták 
ki magukat a Kör hangolóinak, figyelmeztetjük 
az illetőket, hogy a hangolótói kérjék a Kör 
igazoló iratát.

A Kör ezúttal t. tagjainak szives tudomá
sára hozza, hogy a Nemzeti Szalon a Körnek 
ajándékozta Telkessy Valériának 300 korona 
értékű képet, és ezt a képet t. tagjai közt ki
sorsolja. A Kör e célból 250 drb 1 koronás 
sorsjegyet bocsát ki ; a sorsjegyek kaphatók Dr. 
Popini Albert főtitkárnál vagy a Ferenczi-féle 
könyvkereskedésben, vagy este a pénztárnál.

— A Leány egylet legközelebbi tea dél
utánját e hó 16 án vasárnap d. u. 5 ó. a Korona 
szálló nagytermében tartja meg. A műsor igen 
érdekes, mit még ezúttal nem árulunk el. Belép 
ti díj 1 K.

— A becsületes megtaláló ügyeimébe.
Az újév első napjaiban Varjas Antal fővárosi 
kabaré-művész a városban kocsizva elvesztette 
szmokkingját. Aki megtalálta, szolgáltassa be 
szerkesztőségünkbe, vagy a rendőrséghez, ahol 
illő jutalomba részesül.

— A kereskedelmi éa iparkam ara köz 
benjárására a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
a mertékhitelesitési panaszok orvoslására, mai 
napon a kővetkező rendeletet adta ki:

„A régi előírások szerint készült és hitele
sített közforgalmi mértékek és mérőeszközök 
minden időbeli korlátozás nélkül tovább hasz
nálhatók. ha azok az 1909. évi január hó 7-én 
107226/908. szám alatt kiadott rendeletem 67. 
§-a ertHmeben legkésőbben az 1910 év végéig 
az 1907. évi V. t.-c. által előirt időszakos hite 
lesites céljából bemutatásra kerültek és ame
lyekre vonatkozólag ez alkalommal megállapítást 
nyert, hogy az 1874. évi VIII. t.-c. alapján meg
határozott kellékeknek megfelelnek s nem lépik

túl az 1907. évi V. t.-c. által megállapított
hibahatárokat. . . .  , .

Azok a mértékek és mérőeszközök, melyek 
az időszakos hitelesítéskor a követelményeknek 
a fentiek értelmében meg nem feleltek, kijaví
tásuk esetén az 1910. végéig hitelesítésre újból 
bemutathatok s hitelesítésük után minden to
vábbi időbeli korlátozás nélkül tovább használ
hatók.

Egyben értesítem a kamarákat, hogy a 
mértékjavitással foglalkozó szakértő ipaiosaink 
csekély számára való tekintettel az 1909. évben 
az ország több helyén mértékjavitó tanfolyamok 
tartattak s hogy a m. kir. központi mériékügyi 
intézet utján intézkedtem, miszerint az 1909 
évben megtartott első időszakos hitelesítés al
kalmával visszaulaütött régi mértékek és mérő
eszközök kijavítására s újbóli hitelesítésére a/ 
állami mértékhitelesítő hivatalok által az 1909 
évi időszakos hitelesítési körútba eső községbeli 
felekre nézve kitűzött határidő, a merlékjavi- 
tással foglalkozó szakértő iparosaink elegteleri 
számára való tekintettel, 1910. évi március ho 
31-éier meghosszabbittassék.

Végül közlöm a kamarákkal, hogy gondos
kodásom tárgyát képezte, hogy a kijavított 
mértékek és mérőeszközök megvizsgálása s uj 
bóli hilelesitése a feleknek lehetőleg meg- 
könnviltessék.

E végből egyidejűleg utasitotlam az állami 
mértékhitelesítő hivatalokat, hogy az esetben, 
ha a kijavított mérlékek es mérőeszközök uj 
bóli hit élesítését a mértékhitelesítő hivalaloktol 
távol, de egy községben lakó felek egyszerre 
többen kérelmezik, úgy az esetben a 107226 — 
1908. számú rendeletem függelékében foglalt I 
számú díjtáblázat különös határozatainak 3 ik 
pontjában megállapított pótdijsk (az első munka 
napra 25 korona, minden megkezdett lovabl i 
munkanapért 8 korona) egyszeri felszámítása 
mellett a helyszínére szádjának ki s a kijavított 
mértékeket és mérőeszközöket a kérelmezők 
által közmegegyezéssel kiszemelt és az illető 
állami mértékhitelesítő hivatalnak előre bejelen
tett alkalmas helyiségben vég ék hitelesítés alá.*

— A nyíregyházi Iz r. Nőeaylet 1910. 
január 15-én a „Korona*-szálló termeiben tánc- 
estályt rendez. A táncot szórakoztató előadások 
előzik meg. Kezdete este 9 órakor. B dépő-dij: 
szemelyjegy 4 korona, kispáholy 16 korona, 
nagypáholy 20 korona. Felülfizetéseket köszö
nettel nyugtázunk. Jegyek előre válthatók Jako- 
bovits Fanná kisasszony szivarboltjában.

— Állatok védelme télen. Hasznos házi 
állataink ép úgy, mint hasznos vad állataink is. 
kivált tél v íz  idején szorulnak a mi védelmünkre ; 
tegyük meg hát értük amit tennünk lehet, nem
csak azért, mivel ez emberségi kötelességünk, 
hanem azért is, mivel az akármily rendű hasznos 
állat az emberi érdekeknek kimagasló munkása. 
Rövidre fogva a teendőket, igyekezzünk télen, 
kivált síkos ut esetén lovat, ökröt úgy patkói 
tatni, hogy kisikamodásuk s felbukásuknak, meg
sérülésüknek útját vágjuk és ne feledjük, hogy 
munkás állataink a nehéz havas, síkos utón 
csak alig féi akkora terhet képesek legyőzni, 
mint jobb utón. Gondoskodjunk dermesztő h i
degben kellő betakarásukról is. Ne feledkezzünk 
meg portaőrző kutyáinkról sem, téli óljuk legyen 
lehetőleg meleg; ez elérhető szalmával való bő
vebb almozással. Fordítsunk kiváló gondot hasz
nos oly vadmadarainkra (nem is hangsúlyozván 
külön hasznos szelíd szárnyasaink védését), a 
melyek itthon telelnek és amelyek tavaszkor 
messze földről ismét visszavándorolnak hozzánk 
és irtják a növényvilágnak télen-nyáron milli
árdnyi rovar és egyéb ellenségeit, ekként meg 
se mérhető hasznot hajtva közgazdaságunknak. 
Ne sajnáljunk nevezetesen e hasznos vad szár 
nyasoktól télviz idején némi csekély kisegítő 
eleséget — asztalmorzsát, gabnahulladekot; — 
ne rösteljünk számunkra védő helyekről gon
doskodni, tavasz időre fészkelő alkalmatosságok 
rol se feledkezvén meg. Igyekezzünk gazdálko
dásunk e munkás ingyenes napszámosait vásott 
gyermekek, vadérzésü felnőttek üldözésétől, 
pusztításaitól is megvédeni. Ebben iegáldásosabb 
működést a lelkészek, tanitók időnkénti oktatá 
saikkal, a helyi hatóságok pedig a vonatkozó 
törvények és rendeletik szigorú betartásának 
ellenőrzésével fejthetnek ki. Nagy, közhasznú 
misszió ez, érdemps minden jó hazafinak síkra 
szállni vele. Vidéki állatvédő egyesületek alaki 
tásával, madárvédő gyermekiipák szervezésével, 
a madarak és fák napja ünnepélyének rendezé

sével, megint kivált a helyi hatóságok, lelkészek, 
tanitók tehetnek igen sokat kevés fáradsággal 
és anyagi áldozat nélkül. Ez irányokban való 
tájékoztatásért forduljon az érdeklődő a már 
vidékén fennálló állatvédő egyesülethez, vagy az 
országos egyesülethez, amely készseggel ingyen 
támogat minden ilyen törekvést. Ez egyesület 
cime: „Országos Állatvédő Egyesület*, Buda
pest, IX., Ernő-utca 11 — 13. sz.

— Báli és alkalm i újdonságok legna
gyobb választékban kapható Uugár Lipot divat
ai uhaz.ában Nyíregyházán.

— Perzsa szőnyegek vagy választékban érkez
tek és jutányos áron kaphatók Hofmann 
Arthurnál a Bazár épületben.

Gottsehlig-féle tearumok, legjobb minő
ségű kávék, tea 10 százalékkal olcsóbban mint 
bárhol beszerezhető HIRSCHLER MÓR fűszer- 
kereskedőnél Nyíregyházán, Városház-tér 5, - -  
Ugyanott lőpor, vadász- és mindenféle töltének, 
játszókártyák és hegedülnirok legolcsóbban áru- 
sittatnak.

Menyasszonyok és vőlegények, valamint 
Debreczenen kercsztiilutazók és arany ezüst 
és ékszer ajándéktárgyak beszerzése előtt 
állók fitryelmót felhívjuk a Löí'kovits Art- 
hur és Társa arany , ezüst, óra és ékszer 
áru üzletére, mely Mattyarorszáaon a leg
nagyobb s Bebiec enben a Piae-uteán van.

Hirdetmény,
A város tulajdonát képező sóstói erdőben, 

a vágás alá került tűzi-, haszon és galvfa e hó 
10-töl kezdve, szerda és szombat Kivételével, 
a helyszínén mindennap 9 órai kezdettel fog a 
legtöbbet Ígérőnek rakásonként nyilvános szóbeli 
árverésen eladatni.

Nyíregyháza, 1910. január 7.
31-1-1 Jánószky E udre, v. gazd. intéző.

Így kerékgyártó segéd
és egy tanonc felvétetik

K I S S  kovácsnál
Ujszőló-sor 15.

H i r d e t m é n y .
A város tulajdonát képező „Majorkert“-ben 

a múlt évben összegyűlt ló- és bika trágya e 
hó 12-én szerdán d. u. 2 óéakor, utánna pedig 
a vágóhídon összegyülemlő trágya fog a hely
színen nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet 
ígérőnek eladatni.

Nyíregyháza, 1910. január 7.
Jánószky Endre, v. gazd. intéző.

R O I ' S
biztonsági gyorsfözö.
Tűzveszély kizárva.

Ha felborul, elalszik.
Szesz ki nem folyhat Szeszfogyasztásban igen 

takarékos.
Kapható minden jobb vasáru és háztartási cik

keket árusító üzletben.
Ha valahol nem kapható, szíveskedjék hozzánk 

fordulni.
Képes prospectus ingyen és bérmentve.

R O F S  Férném Részv.-Társ.
— BUDAPEST. V., Külső-Váci ut 74/55. — 

Helybeli olárusitók :
Ruzsonyi Pál, Fleiner Lajos, Schwartz Adolf, 

Wirtschafter Ármin, Kovács András.
Felelősszerkesztő és laptulajdonos

Hlatky Scl.chter Gyula.
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Ó vszerek!
5 alócii francia és amerikai 

gyártmány !
Orvosilag ajánlva, Feltétlen biztos

Eredeti csomagalásban.
Árak

12 db finomminőség K ?— 4 
12 db francia gyártm „ 6 — 10 
12 db eredeti amerikai,, 10---'2 
Capol american rövid 
Halhólyag 12 db finom 
„Ison plus ultra"

Mintagvüjtemény ezé! szerű összeül litásban 
12 db K G —, 25 db K 8 —

Női óvszer „Pesarium oclisium8 K 3—5 
Sérvkötő valódi angol acélrugóval K 7—10 
Cs. és kir. szab. Kde i-fele pneumatikus 
pe lót tavai egy oldal K 12— két old. lí 24 

Óvakodjunk silány utánzatoktól!
Suspcnsor (li retartó) darabja K 1 2.40
llavibaj-kötő darabja 5 —11 
Haskötő darabja K 7—24 Gummi görcsér- 
harisnya darabja K 3—12 Irigator teljesen 
felszerelve, darabja K 5 9.

4 - 6
6 — 10
12-16

! |‘ j „Autó vaginái spray" a 
Uj • bizhatóbb női óvszer K

legmeg- Ili!15. **]
Szétküldés titoktartás mellett. 20 koronán 
felüli rendelésnél 20°/o árkedvezmény. Képes 

árjegyzék ingyen és bérmentve.

TT’TTVT T7,rP  T  T Sumiáruk és beteíé
.O l T i  L J Ü i  X  X  Ü «  ápolási cikkek gyára.
Budapest, íV., Korona: erueg-utca 17

Egyedárusitós Braun-féle
k á l y h a o z ü s i

■yyr

a  j  i

1

i i

M

Meteor* íilkán
folytonégö Meidinger és

i m s k á l ^ h á k
franc a cs német takaréktiiOie- 
lyck kát haornyök, káljhafálcák, 
srenes bödünök, fáskosarak, ol
csóbb ér dis/.esebb kivit ölben.

Kerítés sodronyfoMt
mi 'deii lyukbőség és drótvas ag- 
ságb n tuskés hu/al, sodron , bur- 
gon. ako-.irak. répák ieme'ő és 
répaiiáuyó vilii , répaháutó ké 
sek, vili hív sengö felszerelés, 
vadászfegyverek, és forgópiszto
lyok, töltények, konyha és ház- 
felszerelések. — Répa- és szecska- 
vágók, ekék és minden a vas 
szakin ihoz tartozó cikkek a leg

olcsóbb áron.

i n
3 l\
i 11
< I!

5 s

FLÉÍNÉR LÍJOS vaskereskedőnéi

Nyíregyházán

(.Korona*-épület, Pazonyi-utca.)

3000000000000000
S Í R K Ö V E K
mindenféle alakban §3 nagyabban  
legolcsóbb árak mel

lett kaphatók s

FührerZsigmond Fiainál
1537—52—50 Nyíregyházán,

Várm agyeház-utca 5-dik szám. £
k l O ü O O O O O O a a o O O O O I

hatása van már 2 —3 n*pi használat után a

í r  LIL10MTEJ-SREMNEK S  «
eltünteti a szeplőt, m íj foltot, pHtanásokit és a 

bőrt bársonysimává és üdévé teszi.

1 tégely ára 1 korona.

Dr. Dralle-féle ib o ly a

M  A L A T T I  N i
glicerin és mézkeverék. Egy tubus 80 fill és 1‘50 f j

I I Nem. zsírom  I I
Ideális börápolószer, csodálatos hatással Azonnali 
használ, bársonypuhává teszi a bőrt, kezelése] 
tiszta és könnyű. — Mindenütt kapható.

"/‘HM Gyári ra k tá r: S z e p lÖ S 3 é g  é s
_ HOFFMANN M. & CO.
^ Ö E C S C  T e t s c h e n  a .  E ,  b ő r r e p e d é s  e l l e n

— — S  ranppgppasgn

1 drb LUíouitcj-szappan 1 korona.
1 üveg Lányi líliomtej mosdóviz 1 K 20 f. 

1 doboz Ilona pouder 70 fillér.

K a p h a t ó :

L á n y i  Dezső
„Magyar Korona*4 gyógyszertárában

a Városház-tér és Iskola-utca sarkán

Báli újdonságok
legújabb selymek és szövetekben

.  _ 8 D r  lr a n f l M U U l  
divatáruházahan kaphatók.

Xafcrft &  III ^ x x s f c  i

Legtökéletesebb!

il
I !
II
Hí?

Szilárd szerke
zet. — Könnyű 

kezelés / .  
Kívánatra díj
talanul bemu- 
— tatjuk —

Megtekinthető
B í l í T Z  m  K S A

urnái
NYÍREGYHÁZÁN, 
:: Iskola-utca 3 ::

..-J/Vf.w?-,-' * -.

Magyarországi 
vezérkepviselő:

Lukács
Rezső

BUDAPEST, 
YI. Teréz-körut 36.

I 1

Kényelmes rész- E  
let fizetésre is 

kapható

teljesen látható irásu

M
M
M  £■H-n
4 4 "  
M & 
M Z

4 4 2
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VAAJ Nf*. *©

44 *® 
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44 32 
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M Z
AJ CŐis tt
M

Szabolcsvármegye legnagyobb

= b ú to rá ru h áza=
NyireifMzáfl, a tflrTényszélt mellett.

Legújabb stílű palissander, mahagóni és 
fehér fényezett háló és ebédlő berendezé
sek. Álltról úri- és női sálon garnitúrák. 

Ebédlő díványok.
Megfelelő árak. Pontos kiszolgálás.

Lefkovits Zsigmond
535—52—54
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ti(| Nyíregyháza legnagyobb bútoráruháza
il I S 03. P a z o n y i -ú t c a  ÍO  s z á m .

Állandóan raktáron tartom a mai legújabb divatu fényezett 
es különféle színű háló, ebédlő, szalon és luxus bútorokat,

|  valamint sajat készitményü angol bőr-moket és női szalon
ja garnitúrákat, vas, felrez és egész réz hálószobákat, lószőr- és |  
|  afrik madraczokat, úgyszintén egyszerűbb de Jó kivitelű matt- ! 
|  bűtorokat, mely felsorolt és raktáron levő, de itt fel nem s o - | 
|  rolható különféle bútorokat utólériietetlen olcsó árban árusitom. í

'Tisztelettel: f
d ü c k  Jenő. |

Képeket, tükröket, hajlított fa- és vasbútorokat gyári árban árusítok. §

1

í Farsangi
idény alkalmából felbivom a t, vevőközönségnek 
figyelmét, mélyen leszállított árakon beszerezhető - 1

a j á n d é k  t á r g y a k r a
férfi, női feliérnemüek, blousok, siphonok, szőrme 
áruk, diszkötények, keztyük, és nagy választék bán

mindenféle bőráruk és kézimunkákra.

II 1 r  1 II II í  P U  1 II úri és női divatüzlete 
IV L L 1 n  II L II III A 11 Hoche-czukrázda mellett.
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| | § !  §fm\ I
I f i
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589/1908. v. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évj 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a miskolczi kir. járásh'roság 190). 
évi Sp. 574/3. számú végzés követkéz*eben dr. 
Lichtenstein Izidor ügyvéd állal képviselt Sugár 
és társa eég javára 72 korona s jár. erejé g 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 786 koronái a becsült kész férfi és n.5i 
cipők stbből álló ingóságok nyilvános árverésin
eladatnak.

Mely árverésnek a tiszalöki kir. járásbíró
ság V. 273/4. 1909. sz. végzése folytán 4 2 
korona tőkekövetelés, ennek 1909. évi május 
hó 4 napjától járó 5°/o kamatai es eddig össze
sen 47 korona 64 fiilerben biroilag mar meg
állapított s jelen árverés kitűzéséért 2 kor. 40 
f. felszámította, költségek irt jéigTisza}:olgáronal
peres lakásán leendő e>zközlésére 1910. évi 
ja n u á r 14 napján délelő tti 12 órája határ- 
dcül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LXt.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett,a legtöb
bet ígérőnek, szüks g esetén becsáron alul is 
elfognak adatni. Egyúttal ezen árverés a felü 1 
foglaltatok javára is kdüzetett.

Kelt Tiszalökön, 1909. évi dec. hó 24.
Szücsy Béla. kir. bir. végrehajtó.

S í r k ö v e k
10 százalékkal olcsóbban mint 

bárhol
Goldberger Davidná ,

Nyíregyháza, Vasuti-ut 20.

MUSCHO N G • BUZIÁSF Ü ROÓ
ÁSVÁNY*
vízIbuziási p h ö n i x

Orvosilag ajánlva. Vese es holyagbajokná), a 
vesemi dince idült hurutjainál, hugykő és fövény
képződésnél, a légutak és a kiválasztó szervek 
burulos bántalmainál kifünő hatásúnak bizonyult.

Főraktár:

W&ssermana Sámuel
fűszer, déli gyümölcs, üveg és porcellán 

nagykereskedőnél Nyíregyháza,
598—10— 10

Nyomatott Jóba Elek könyvnyomdájában. Nyíregyházán.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb

H é t h y í l e f *  cukorkáná l.
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és 
határozottan Réthy- félét kérjünk, mi
vel sok haszontalan utánzata van.

—  ZZ Á r a  6 0  f i l 'é r .  — ~ ' '
— Csak Réthy-félét, focadjnnk el. ^  j

5 7 2 -1 0 -6
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