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Lapunk a bel- és külföld minden nagyobb városában képviselve van.

„Nem tehetem.“

tott, még megszokná lassanként. Ez pó zán, megyei gyűlésen, tüntető körmene
tolhatatlan veszteség, ha elvesztik a szín tekben, parlamentünkben szent áhítattal
I r t a : H á n d o k y Lajos,
játék közösségét, mely bámulja a meghí csak azt kiáltoznók: „A balkán államokat
Budapest, március 31.
vottak lovát. Ez most a lényeg, hisz el akarjuk leigázni!“ és ekkor az uralkodó
A mi életünk páratlanul áll a nem érkezett a tavaszszal a lovak napja is és azt mondaná: „Megadjatok, én. a beke
zetek történetében. A nemzet legszentebb mit törődik a pesti nép gyomrán kívül földi Istene borzadok a vértől, borzadok
jogaira kitűztek egy árverési határnapot mással. Jó hogy lovakat látnak s mi több attól, hogy nemzeteket jogtalanul eltipor
és ki addig legkevesebbet ajánl, azé a udvari lovakat! Gondolatnak is sok és ha junk, a miért erkölcsi erőmnek szentsékorinánypolc. Valamelyik nap a kikiáltási Jóni barátunk mosolyog, kell nekünk en ges varázsával a nemzettől nyert és abban
ár leszállt egy cilinder erejeig. Miniszteri nél is nagyobb boldogság ? Hazajött a gyökeredző hatalmammal mondom, hogy
nyugdíj kedvéért mindenki szívesen áldoz berlini nagykövetünk is, hisz itthon csak kívánságaitokat nem teljesíthetem, azt kö
egy cilinderre és igy a jövő ütköző pontja azért fenekletc meg minden, mert nincse vetni nem akarom, akkor ez talán meg
ismét el lett volna hintve a nyugdíj és a nek nagy embereink. Apponyi, Bánffy, állítaná őrületünk útját. A mikor azonban
cilinderbe. Ez nagy kockázat volna és Andrássy, Kossuth, kicsi ahhoz, mit a mi a magyar király még eddig áruba nem
hogy a nyugdíj kikapcsolása ennek erejét viszonyaink közvetlenségéből
elszakadt bocsátott nyelvünkre mondja: „Nem tehe
csökkentse, gondoltak azokra az urakra, nagykövet elérni tud.
tem megnyitotta az őrület útját.
kik a hivatalokban a nyugdíjra magukat
Alkotmányunk képzeletvilága megal
Egy nemzet tragédiájának folyton
méltóvá tették és ha csak cilinder kell, kotta azt, mit szivünk érzése hinni akarna, megújuló jelenete az, mikor az udvari párt
avagy még szebb kalap valamelyik udvari hogy király és nemzet egyenjogú tagja a néhai Cassandrája, későbbi Mesiássa, mos- '
szolga bajtársának, szivesen kölcsönzi az szent koronának. Király és nemzet egy tani Mefisztója azt fogadtatja el a kardal
övét. Nagy dolog a kalapkérdés még a más boldogitására törekedhetnek más utón, lal. hogy Deák az 1867. XII. 11. §-ában
nővilágban is, hogyne volna az a katonai más eszközökkel, de ha egy nemzet szív lemondott nyelvünkről az uralkodó javára
kérdésekben. Nagy dolog az miKor az verése azt kiáltja, hogy más világ a mi és igy ők a királyi jogokat zavarni nem
agy átlépve korlátát a kalapba költözik, csak ebben és nem másban akarunk bol akarják. Nagy rágalom e tan hirdetése,
talán meg nagyobb, mint azon udvari dogulni és igy boldogítva lenni, e hangot ! nagy rágalom az ellen, ki mindig hirdette,
szolgák vágya, kik Becsbe visszavágynak követni kell. mert csak azoknak a nem hogy tűrjön a nemzet, de jogot feladni
csaladjuk avagy kedvesük körébe. Az ud zeteknek van jövője, kikben van szívósság, ne merjen senki. A nagy színjáték fő
var vendégszereplése vége felé közéig, kik akaraterejük szilárdságát és igy ki szereplői az udvari gondolkozás e gyanús
mert az műsor szerint van elintézve, mi válóságukat be tudják igazolni uralkodó megismétlői. Ok a hátvéd, melyre támasz
kodva mondhatják, hisz ők is a nemzet
ként a kihallgatások rendje. Sietni kell, juknak.
Ha mi szervezkednénk és községhá képviselői és nem akadékoskodnak a nyelvmert a pe.sti nép már elég őrváltást lá
Azt huzatom keservembe'
Bánatomat temetyetve.
Gyula bácsi ismeri már dalomat:
„Ha ki tudnám panaszolni magamat.11

T Á R C A.
Bonéi Gyula szárazfája...........
Irta :

Jiégi nóta, kopott nóta,
Boldogságom sirat ója,
Gyula bácsi fájón húzza,
Lelkemból szól minden húrja.
Előcsalja a legfájóbb hangokat:
„//<i valaki meghallgatná szavamat /“

F orgács.

lienci (lyula szárazfája,
Jaj, de keservesen szól ! .........
......... Mért hallgattam lány szavára,
Mikor az oly hazug volt?!
Jlejh, ha akkor tudtam volna,
Hogy esküje hazugság,
Nem lett vön' szivemnek sorsa
Ily vergődő kínlódás.

Sir a nóta, én is sírok,
Könnyeimmel már nem bírok,
Selyem kendőm tépett, nedves,
Azzal törlőm le könnyimet.
Hej de régtől is könnyezem e nótán :
„Minden búmat, bánatomat kisírnám!*

Fojtott sóhajtól szám remeg,
Könytol ázik két szemem,
Boldogságom de elveszeti,
— Mi lesz velem Istenem ?!
. . . . lienci Gyula fájón húzza
Szárazfáján a nótáit,
Hejtekéből előcsalja
Szivem maró fájdalmát .........

Húzhatja már Gyula bátyám,
Bég a másé az a leány;
El van az már muzsikálva,
Más boldognak lett a párja.
Nekem maradt fájdalmam meg bús nótám:
„Hej de kinek? mikor senki sem néz rám /*

11.
Van egy nóta, régi nóta,
Azt huzatom már régóta,

Borúra . . . .
„Borúra jön derüu mondja a közmondás,
Én ezt nem mondhatom, ha mondhatja is más;
Az én búbánatom nem derül ki soha,
Örömim határát benőtte a moha !
Nem
Nem
Nem
Nem

nyújt nekem vigaszt senki az életben,
vidít fel semmi, minden oly kietlen,
látja bánatom kinek semmi baja,
akad senki sem, ki meg vigasztalna.

Örömeim napja lehanyatlott régen,
S csillagot sem látok, csak felhőt az égen.
Vészszel teljes felhő borult csillagomra,
Bizonytalan jövőt várok önmagámra.
Bár már jönne értem az a rég várt halál,
Búbánatom jármát többé ne hordoznám,
Fájó szenvedésimnek hogy vetne véget
Az üdvöt ígérő, földön (üli élet.
Olt tán megnyughatnám, meg pihenne lelkem,
Kapva elismerést, mit itt sohse leltem,
A mit rósz emberek itt megvontak tőlem,
Ott a szebb hasában megtalálnám bőven !
Siposs K álm án.
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vei. Mit nekik nyelv? Mit nekik Hekuba?
Nekik az udvar, nekik a hatalom kell !
Minden megoldás, legyen bár annak szinjátéka az egetverő magyar vezényszó nél
kül, méltatlanná tesz bennünket uralko
dónkra, kit visszavonulásunk csak arról
győzne meg, hogy kiskorúak vagyunk!
A „soha“ megrázta a lelkeket, a „Döntsön
a nemzet* urnához szólította az éhezőt,
a haldoklót és most a „Nem tehetem*
hangjára térjünk nyugalomra ismét. Nem
is azt mondotta a király: „Nem akarom*,
hanem, hogy „Nem tehetem.*
Ki merészli uralkodónkat királyi jo
gainak gyakorlásában gátolni? Ott a mi
büntető törvénykönyvünk, mely felelős
ségre vonja az illetőt
Nincs királyszeretóbb nemzet, mint
mi vagyunk és a ki okozója annak, hogy
uralkodónkat bizalmunk imájának telje
sítésétől elzárja, vétkezik ellene, vétkezik
ellenünk. Nemzet és királya parlamentjé
ben és minisztériumában képviselt. Mi
nisztérium még mindig nincs és a parla
menti tagok elszéledve legfölebb, mint
magánszemélyek érintkeznek az uralko
dóval avagy bizalmasával. A meghívottak
köteles titoktartása beigazolja, hogy a
nemzet képviselete megkapva bár az irá
nyítást, még eddig annak hangot nem
adott, mert ha meghajlunk az érthetetlen
és igy bizonyára, reánk, a nemzetre nem
is tartozó dolgok földöntulisága előtt, de
hallani kívánjuk már a parlament többsé
gét, a mint tántoríthatatlan kitartással a
feliratokban meggyőzi uralkodóját, hogy
mit akar a nemzet. A nemzet nem azért
küldött képviselőt, hogy az szervezze a
kerületét a jövő választásra, hanem, hogy
legyen az igazságnak bátor harezosa ott,
a hol az igazság isteni erejével hathat
A kerület szervezés nélkül is megteszi
kötelességét, mert a kötelesség vagy él a
szivekben vagy nem él és ha nem él,
hiába ott a szervezés.
Lassan bár, de itt van április negye
diké, halljuk a parlamentet!
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Igazságügyi reformok.
Irta: Dr. Z inner Samu.
(Folytatás.)

Gyakran olvashatunk oly eseteket, me
lyekben a becsületében megsértett fél a sértő
egyéntől kártérítés fejében tekintélyes össze
get, néhány ezer frankot, dollárt, sőt sterlin
get követel és a bíróságok gyakran nagy
összeget ítélnek is meg Francia, Angolország
és az Egyesült-Államokban Amerikában ; ellen
ben a mi törvényünk szerint a személyi álla
pot integzitásához való jognak magánjogi
védelme teljesen ki van zárva, a mi magasabb
ethikai szempontból tekintve határozottan hi
báztatandó.
A jogállam eszméje megköveteli, hogy
a személyiség az állam jogrendszere által
kellő védelemben részesüljön s no sodorja
polgárait abba a kényszerhelyzetbe, hogy
társadalmi utón, ököijoggal szerezzenek ma
guknak elégtételt.
Az uj polgári törvénykönyv tervezeté
nek 1140. §-a ebben az irányban haladást
tüntet föl, amennyiben a nem vagyoni kár
megtérítéséhez (elégtétel) jog megállapítását
bírói méltatástól toszi függővé; a jelzett tör
vénytervezet 87. §-a szerint a szabadság,
testi épség, egészség és becsületében bántal
mazott vagyoni és nem vagyoni kárának
megtérítését követelheti.
Miután azonban a polgári törvénykönyvmegalkotása és életbeléptetése annak igen
nagy terjedelme, a vagyonjog, család és örö
kösödési jogban előforduló számos controvers
kérdés megvitatása folytán még hosszabb időt
fog igénybe venni, onnólfogva véleményem
szerint célszerűbb volna a személyiség font
megjelölt védelméről a Btkv. novellájában
gondoskodni.
A bűnvádi eljárás az 1896. évi XXXIII.
t.-cikkben nyert újabban szabályozást, azt
egészben a modern haladás, a humanismus
szelleme lengi át. Dacára ennek a szaksajtó
ban igen sok panasz hangzik föl ellene. Kü
lönösen a semmiségi panasz szabályozása
képezi a támadások alapját. Megdöbbentő je
lenség, hogy a semmiségi panaszok mintegy
95 százalékát ol- vagy visszautasítja a kir.
Curia, a legtöbb osetbon azért lesz viaszautasitva a panasz, mert az illető törvényszakasz,
melyre a semmiségi panasz alapittatik, nem
lett megjelölve. Így a kir. Curia ítélkezése
merő formalismussá sülyed!
A reform szükségességét különösen han
goztatták az Ebenschweller ügyben, midőn

Avar László haza sietett, hogy minél
előbb útra kelhosson fölkeresni a legköze
Irta : Szilánk.
lebbi magyar sereget, mely Pákozd körül tá
— Folytatás. —
borozott. Amint lakásához ért, meglepetve
— Isten veled Jolán! — mondá a férfi látta, hogy atyja szobájában még világossság
büszke, szinte dacos hangon, s megcsókolta van. Az olsö pillanatban ez megdöbbentette,
a leány márvány homlokát. — Utolsó tán o mert nem akart atyjával találkozni, mivel
csók, de lelkedet viszem magammal o csók ismerte annak mag >.r ellenes, a hatalomhoz
ban. Bármi történjék is velem, érted, szerel húzó természetét. De aztán valami dacos el
medért s hazámért teszem ! .........
szántságot érzett arra a gondolatra, hogy
Aztán elrohant.........A leány hosszan,
szemébe mondja atyjának, hogy ö is elmegy
mereven nézott utána, aztán leborult a földre harcolni a hazáért, a szabadságért.
s úgy beszólt zokogástól olcsukló hangon :
Bekopogta t atyja szobájába:
— Én, édes Istenem! köszönöm, hogy
— Búcsúzni jöttem atyám ! — szólt fér
meghallgattál. Áldva legyon neved érte ! . . . fias, határozat hangon. — Itt az ideje, hogy
Vezéreld öt, légy mellette, mint ahogy ón ón is felki ossem helyemet ott, ahol most
is mellette leszek ébren, álmaimban, min minden igaz magyarnak van a helye! Úgyis
dig . . . . Vezesd öt vissza hozzám dicsőség elég
időt
töltöttem
tétlenül,
mikor
gel . . . Vagy ha halnia kell, múljon el hősi annyi sokan küzdenek, harcolnak azért, ami
halállal ! ! Meg fogom siratni, de boldog le nekünk a legdrágább kell, hogy legyen ! !
szek, áldani fogom emlékét örökké .. .
A szégyen pírja futja ol arcomat, ha arra
. Avar família ivadéka,
Aztán felkelt s bizonytalan, támolygó gondolok, hogy én, >
annak a famíliának , sarja, moly annyi ne
léptekkel indult szobájába.
Fent, a vár tornyában mogszólalt az éj ves hőst adott már o hazának, még mindig
félt hirdető kürt hosszan, messzo hallatszón, itthon ülök. De még nem késő ! Azért jöttem
mintha csak búcsúztatója volna annak a fér hozzád apám uram, hogy egy Isten hozzádot
finak, ki most indul ol dicsőséget, vagy ha mondjak, mert ón még ma éjjel indulok,
hogy a iogelsö magyar csapathoz csatlakoz
lált aratni . . . .
*
*
zam s harcoljam a szent ügyért !
*

Hajnalhasadás idejéből.
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ugyanis a Curiának aggályai voltak a bűnös
ség tekintetében, midőn az eljárás szabályos
sága épen nem volt kétségbevonhatatlan
mégis a semmiségi panasz arra vonatkozólag
be nem jelentetvén, vádlott ugyanis csupán
ártatlanságára hivatkozva jelentett be jogor
voslatot, a kir. Curia vádlott semmiségi pana
szát elutasította s Ebenschweller életfogytig
lani fegyházbüntetése jogerőre emelkedett.0
A kir. Curiát meg kell szabadítani a formalismus nyűgétől, oly jogorvoslati rendszert
kell meghonosítani, mely az anyagi igazság
kiderítésére s az úgynevezett „Justizmord“
megakadályozására alkalmas.
A helyes jogorvoslat alkalmazása szem
pontjából célszerű volna a bűnvádi eljárást
akként módosítani, hogy a felebbezést, semmiségi panaszt nem azonnal, hanem a határozat
hozatala után 3 nap alatt kell bejelenteni,
hisz' az Ítélet es azt megelőző eljárás izgalma
következtében a laikus felek gyakran vagy
nem, vagy nem kellően értik meg a határo
zat horderejót és nehezen tudják a kellő jog
orvoslatot bejelenteni, különösen áll ez az
eset a semmiségi panaszok bejelentésére.
Ha a bűnvádi eljárás reformja szöngegre
kerül, úgy megfontolás tárgyát képozendi az
is, hogy a mai előkészítő eljárás megfeiel-e
céljának, rendeltetésének, nem kellene e a
mai meglehetősen korlátolt felebbezés eseteit
kiterjeszteni, vájjon nem volna célszerűbb a
kir. Törvényszék ítéletei elleni semmiségi
panaszok elbírálását a kir. Curia helyett a
kir. táblákra bízni!
A büntető jog és eljárás körében meg
oldandó számos kérdés közül e helyütt csu
pán még azt említem meg, hogy meggyőző
désem szerint a kihágások elbírálását általá
nosságban a bíróságok hatáskörébe kellene
utasítani, a közegészséget veszélyeztető ki
hágást s különösen az élelmi s élvezeti cikkek
meghamisítását az eddiginél szigorúbb bün
tetéssel kellene sújtani, mert csak igy lehetne
a fogyasztó közönség, valamint a tisztességes
kereskedő és termelő érdekeit hatályosan,
eredményesen megoltalmazni.

Bessenyei estély.
Egyike volt a legsikerültebb, a legma
gasabb színvonalon álló estélyeknek a folyó
hó 25-iki, mindazok között, amelyek a Bessonvei kör aegis-e alatt a müveit közönség
gyönyörködtetésére létesültek. — Változatos
műsor, bőséges tartalom, lelkesítő Rákóczy
Az öreg Avar szótlanul hallgatta lianak
lelkesedés szülte szavait. Csak a szemei ég
tek az öregnek szokatlan tűzben s ajka re
megése mutatta, hogy mennyire nem ért
egyet fiával.
— És te azt hiszed, — szólalt meg az
tán — hogy ón szó nélkül engedni fogom,
hogy bolond fővel rohanj biztos veszélybe
melynek semmi célja nincsen. Nem agy
gyerek! Ismersz engem! Tudod mint véle
kedem erről az egész komédiáról. Bolondság
az egész, farsangi bolondság, melynek vége
aztán nagyon is hosszú böjt lesz, amikor so
kaknak, nagyon sokaknak felkopik az álla.
Hát te is ezek közé akarsz tartozni ? No de
szerencséd, h agy apádnak több esze van.
Nem fogsz elmenni, érted ? ! Megtiltom, hogy
elhagyd e várost s engedelmem nélkül egy
tapodtat sem fogsz menni! Megértetted ? !
László lehorgasztott fővel hallgatta atyját. Fájt neki minden szava, s a lelket éget
ték azok a cinikus, gúnyos hangok, mikkel
atyja o nem >s harcot illette. De aztán leiemelte fejét. Bátran nézett atyja szemébe
s határozott hangon válaszolt neki :
— Nem úgy atyám ! Nem vagyok már
gyermek ! Férfi áll előtted, aki nem ismer
szülőt, sem atyát, sem anyát, ha hazájáról
van szó. Szent fogadalmat tettem, hogy me-

n a g y v á la s z té k b a n m e g é r k e z te k !!

Különösen óriási raktár Bői M is iü l

Kohn Ignátz üzletében, Városház-palota. 'W
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ének, magyar rapsodia, Schumann, Beethoven,
lágy nómot és francia dalok, Chopin, stb.,
stb. váltakoznak az összbenyomás emlékei
között. Dicsérnünk kellene a rendezést, ha
mindez immár nem megszokott dolog volna;
ámde talán épen ez a hibája is a rendezés
nek, mert igényeink, ízlésünk immár anynyira növekedtek, hogy kritizálni is önálló
an merészelünk.
Természetesen az estély clouja Herceg
Ferenc felolvasása volt. Elegáns megjelenés,
és felolvasói tehetség. Amit pedig felolvasott,
az ötletes apercu-k, szójátékok, szellemes ha
sonlatokból, közmondásoknak ólces variatiójából állott. Szó sem lehet arról, hogy ez
nem mulattatott, helyenkint nem okozott de
rültséget, — de — megmerünk kockáztatni
ecry „do* t is. Herceg Forencet nem az ilyen
ötíetességeórt ünnepeli az ország. Herceg
Ferenc a legkitűnőbb novella és tárca iró
manapság; remek gondolatait eseményekben
fordulatos novellái és tárcái keretében a leg
szebb magyarsággal bocsátja szárnyra. Ilyet
reméltünk ; azt hittük, hogy az újságok bár
mely vasárnapi száma részére szánt ily no
vellát fogunk tőle hallani; egy szóval öt,
Herceg herencet, az ö kiváló egyéniségét,
jellegzetességét fogjuk élvezni, és nagyon
csalódtunk. Es ha nem csalt szemünk, úgy
láttuk, mintha Herceg Ferenc is csalódott
volna; mintha a maga előtt látott előkelő
megjelenésű és ízlésű közönség helyett egy
már előre lekicsinyelt kisvárosi publikumot
képzelt és várt volna, és mintha ezt a csa
lódást restelte volna. Azt a genre-t melylyel
bizonyára nem lép a Kisfaludy, vagy Petőfi
társaság pódiumára, melylyel a fővárosi la
pokban nem kérkedik : bízvást átengedheti a
vidéki körök titkárainak és ötletes egyénei
nek. Egy szóval: „a kéz Jákob keze volt,
de a hang Ezsaué.“
T)r. Vietórisz költeményével két okból
nem foglalkozunk bővebben, először azért,
mert azt újból és újból át fogjuk olvasni,
hogy hazafias, lelkesítő és igazán szép gon
dolatai; fokozottabban élvezhessük ; másod
szor azért mert vele szemben elfogultak va
gyunk. Az „Édes kicsi lányom!* és a , Cinka
Panna Rodostóban* szerzője a miénk, költé
szete, de egyénisége is oly rokonszenves,
hogy akarva sem tudnánk objectiv kritikát
alkalmazni és mélyen fájlaltuk, hogy e szép
költemény elszavalásánál nélkülöztük az ő
lelkes hangját, az ö tüzes fekete szemeit,
habár Pornbszlcy tanár ur előadása is feltárta
a gyönyörű költemény szépségeit.

A Grümcald—Bürger nagyhírű fővárosi
vonós négyes két dolgot produkált; előbb
egy zongora négyest Schumann-tól és végül
egy Beethoven quartettet. Az előbbiben a
zongorának a vonós hangszerekkel való
együttese hatott, praecisitásával; gyönyörű
volt az „Adagio* rósz gordonka soloival és
a Presto. Közönségünk a kamara-zene csodás
szépségeit még nem élvezte oly gyakran,
hogy rejtélyeibe be hatoljon; ez és a műsor
tartalmas volta okozta, de a garderobe miseriájaitól való félelem is hogy a végezetre
hagyott quartotte nem részesült a megér
demelt figyelemben. Pedig az örökbecsű Be
ethoven a hallott előadásban a legkényesebb
igények kielégítésére tarthatott számot. —
Mennyi szép és nemes gondolat e műben, és
mily szép előadás ! Griinfeld ur művészeté
hez hogy simul a II. hegedű, mily sima a
a mély hegedű, és milyen az összjátek!
Hogy áldozza fel mindegyik az önállóságát
az egészért! A londo briliáns tételeinek ne
hézségein mily könynyüsóggel birkóznak
meg ! Igazán kár, hogy közönségünk előbb
jelzett türelem hiánya miatt a művészek a
közép tételeket, a Monuettot és az Adagiot
elő nem adták.
Thőmán Istvánná dalokat, nagyon szép
dalokat énekelt, tisztán, praecisiil, lágyan,
coloratura és csengés nélkül. Ebben a zsanerben a mi igényünk túl magas, a mi füle
ink, ha dalról van szó telve vannak Szoyer,
de főleg és kiváltképen Lindh Marczella önö
kének reminiscentiáival.
Bürger ur gordonka solojában Haydn
örökszép „Adagio“-ját és Popper közismert
„Tarantella*-ját mutatta be. Az előbbi iga
zolja a gordonka létjogosultságát; a mélyebb
érzelmek, fájdalmak interpretálására hivatott
a hangszer, amely azonban a „technika* ne
hézségei számára nem nyújt teret. Bámul
hatjuk az utóbbit, de nem hat, mint ahogy
mélyen megindít a melodikus darabok elő
adásával. Bürger ur művészete egyébként
első rangú.
Tkomin István ur zongorajátékát hagy
tam utóljára, kinek művészetét azért is tud
juk mérlegelni, mert legközelebb van isme
reteinkhez. Ú Chopin egyik müvét dalolta el
a zongorán ; holdvilágos nyári éj hangula
tába ringatott bennünket, ott ábrándoztunk
édes-bús érzelmekkel a szerzővel mire az
utolsó hang is lassan lassan elhalt. Majd ő, a
loghivatottabb Liszt interpretátor a XII. rhapsódiát játszotta. Ki no ismerné o müvet,
mely másik 12-ed magával a magyar dalok

viharos, busongó és ábrándos hangulatainak
változataival ismertette / meg a világ zene
kedvelő emberiségét? És mégis uj és uj
szépségeket fedezhettünk fel benne Thomán
ur előadásában.
Ezekből telt ki az est műsora. Bőséges
változatos és mindenek felett élvezetes. De
ez estély élvezetei között nem volt az utolsó
a nagy és szép közönség együttlótónek
szemlélése sem, a tisztikar és a polgári tár
sadalom egész előkelősége, feltűnően sok
szép asszony, elegáns toilettek a „theater
paróe* kópét nyújtották ; a közönség nagy
része együtt maradt a kedélyes estebódnél.
A Bessenyei estélyek idei ciklusa ezzel
befejezést nyert és azok kik fáradtak eze
kért, nyugodtan hajthatják pihenésre fejei
ket ; a fáradozás nem volt eredmény nélkül
való, és a befejező emez utolsó est a leg
szebb accorddal zárja be müvet.
hm.

gyek küzdeni és ón megtartom e fogadást,
bírki, vagy bármi akarja is útját állani. Kórlek atyám váljunk el békével. Tán utolsó e
találkozás s lesz tán idő, midőn magadnak
is fájna, hogy haraggal váltál el fiadtól.
— Soha ! — szólt haraggal az öreg. —
l-n ehhez beleegyezésemet nem adom. És
hiszem, hogy fogok még tudni parancsolni
neked ! Fogadásról beszólsz ? Ugyan kinek
fogadtál valamit ? Tán annak a Kendi por
Üc ? aki bolonddá tett? ! - . .
— Atyám! most már elég ! — kiáltott
közbe László indulatosan. — Azt a lányt ne
bántsd! Tanulhatnál tőle te is, amit tanultam
föle én !. . . . Mohát igen, neki tettem szent
fogadást ! ........ Neki, kit szeretek lelkem
egész melegével, s úgy sególjon Isten, hogy
ineg is tartom e fogadást ! . . . Isten veled !
Atkoz meg, vagy áldj meg, ón raegvok !
— Megálj kölyök ! — kiáltott az öreg
— Nem átkozlak, nem is áldalak, de foga
dom mindenemre, hogy ha elmegy, csúffá
teszem az egész Kendi famíliát, pellengére
Állítom, s a leányt a világ csúfjának dobom
°da! ! . . . .
— Úgy áldjon meg az Isten atyám ! !
— kiáltatt vissza László, — de vissza nem
tart ez som ! Nem lélek ! ól még a magyarok
Istene ! ! ki meg fogja védeni azt a leányt!

És ott hagyta atyját, ki fenyegető, vil
|
lámló
tekinlettel nézett fia után. Ajkai érthe
!
tetlen szitkokat mormogtak, keze ökölbe
szorult:
— Hát az a fehérarcu nómber kedve
sebb mint atyád ! No hát majd meg érzed
még az atyád kezét is, de akkor jaj lesz
nektok ! . . . .
* * *
Feketén, lomhán ereszkedett le az est
Pákozd környékén.
Vastag folhőrótegek borították az eget
s közbe-közbo egy-egy kövér eső csep hul
lott alá, mint ogy-egy előhírnöke a levegő
ben lógó esőnek..
Korom sötétség volt mindenfelé. Alig
lehetett néhány lépésnyire látni s ugyancsak
keserves útja volt annak a kisded, csak né
hány főből álló magyar csapatnak, mely
lassú ügetéssel vonult Pákozd felöl a Fehér
vár felé vezető utón.
Avar László volt a kis csapat parancs
noka. A Pákozdon táborozó magyar sereg
hez tartoztak s onnan lettek kiküldve éjjeli
kómszemlére.
Szótlanul haladtak előre. Az eső is meg
eredt s a szemközt jövő szél erősen csap
kodta szemök közzé a hideg esőt. De azért

csak mentek előre. Tudták, hogy fontos a
megbízatásuk. Jellasich serege közeledett
Fehérvár felé s azt kellett kikémlelni, mely
irányból jönnek.
Éjfél felé járt már az idő, s még csak
egy élő lélekkel sem találkoztak. Pedig meszszebb már nem mehettek, nehogy nagyon
elszakadjanak a sereg zömétől.
Epén vissza akartak fordulni, midőn va
lami közoledő nesz vonta magára figyelmü
ket. Megáltak, tisztán kivehették, hogy va
laki közeledik feléjük s annak léptei okozzák
a neszt. László intett csapatjának, hogy ma
radjon hátra, ő maga lépésben előre indult,
hogy megtudja, ki az ?
Nem messze kellett mennie, midőn ész
revette, hogy egy magányos alak siet feléje.
Még nem láthatta ki legyen az, rákiáltott:
— Megálj ! kivagy ?
— No, no édes uram, csak ne olyan
nagy hangon, — hangzott a válasz olyan
édesen csengő hangon, ami ismeretesnek
tetszett Lászlónak.
— Ki vagy hát szólj ! — kérdó László,
miközben tarsolyájában keresgélt, hogy vi
lágot gyújtson a pokoli sötétségben.
Amint aztán moggyujtotta kis tábori
lámpását, látta, hogy ogy teljesen átázott
nő áll előtte, az ottani vidék paraszti vise_

Sirolin

Tenyészállat kiállítás
Kisvárdán.
A „Kisvárda-vidóki Gazdakör* VlII-ik
évi tenyészállat kiállítását s vásárját március
hó 12-én és 13-án tartotta meg, Kisvárdán.
A kiállítást úgy a vevő, mint az érdeklődő
közönség ez úttal is szép számmal látogatta,
mintegy kifejezést adván e nagy érdeklődés
sel annak, hogy ezen vásár rendezése és
állandósítása itt Kisvárdán, különösen az
utóbbi időkben kissé elhanyagolt magyar
szarvasmarha tenyésztésünk fejlesztése és
fenntartása érdekében, ma már közszíiksóget
képez, nem csak azért, mert magában a vár
megyében, főleg pedig Kisvárda közvetlen
vidékén mintegy 20 nagyobb s elsőrendű
magyar gulya tenyészet van, de a szomszé
dos Zemplén, Bereg és Szatmár megyék ne
vezetesebb magyar gulya tenyészetei is kö
zel lévén Kisvárdához, a könnyű közlekedés
folytán is minden érdekeikkel a kisvárdai
tenyészállat vásárra gravitálnak, azon évenWint résztvesznok s a kiálliiást nemcsak szám
ban, de lényegében is nagyban növelik.
Vevő közönségünk pedig, a minden
irányból többször közlekedő vonatokkal ki
állításunkat a legkényelmesebben látogathatja
meg, s vételi igényeit a kiilömböző tenyé
szetek együttlátása s elbírálása után, külö
nösen a magyar fajokból legelőnyösebben
elégítheti ki, mert a magyar tenyészetek
túlsúlya következtében legnagyobbrészt ma
gyar fajták állíttatnak ki s a kereslet is in-

LSir*“0,“íh«í:‘.,0.';tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos
bajainál ,„„inl idült bronchitis, szamárhurut é.
lábbadozóknál influenza után
étvágyat
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be, hol már is feltűnő a haladás. De fényes
Kiállításunk külső fényét s jelentősé
kább magyar fajokra nagyobb, míg a nyugo- példa erre s bizonyára mintául szolgálhatna gét szives
megjelenésükkel nagyban emel
tiak inkább a miskolci és kassai tenyészállat többi községeink előtt is a vármegye tiszai ték : vármegyénk
szeretett főispánja és alis
kiáliitáson állíttatván ki, az ottani viszonyok járása, hol az apaállatok helyes kiválasztása pánja, a Dessewffy
Vay grófok, a misszerint is nagyobb számban, az ez irányú s évek óta jobb tenyészetekből való beszer kolczi, kassai, szigeti, és
ungvári
és debreczeni
idények ottan elógittetnok inkább ki.
zése a jelenlegi főszolgabíró s vele a járási kér. állattenyésztési felügyelőségek s több
Épen azért az adott helyzet és viszo mozöga/.dasági bizottság helyes érzéke s oda előkelő vendég a kecskeméti gazdakönyok között az lenne leghelyesebb, ha az adó működése folytán már is oly szép állat- zönsóg testületileg a szomszéd vármegyék
erők nem forgácsoltatnának szét egyes vár állomány van, milyen sehol a megyében gazdasági kiküldöttei s végro kisgazdáink
megyék szerint is több kiállításra, de p. o. nincs, melyet ha egy kisvárdai, csapi, mán- közül is igen sokan.
a magyar fajokra állandósittatnók egy kiál doki, vidéki országos vásárokon valaki meg
A kiállítás ezúttal is Reisman Hermán
lítás, legalább a szomszéd vármegyék részé figyelne, bizonyára 10 eset közül 9-nól fogja gazdaköri tag ur vasút állomás m elletti
ről Kisvárdán, mig nyugotiakra rendeztet- látni, hogy az oda behajtott szép magyar gazdasági majorjában rendeztelek s mint
nók Miskolcon, Kassán, vagy ott, hol ezen ökrök és tinók többnyire a tiszai, vagy a privát terület teljesen elzárható sem lévén
fajokra már eddig is szép erodmónynyel ren szomszédos kisvárdai járás közeli községei amennyire az eladott jegyekből megállapít
deztetek. Ezen beosztással gazdaközönsógünk ben neveltettek.
ható volt, a kiállítást mintegy 700 érdeklődő
mindig kellően volna tájékozva, hogy kü
Ez évi kiállításunkra bejelentett 143 db, látogatta meg. —
lönböző igényeit hol akarja és hol tudja a apaállat, tényleg kiállíttatott 138 drb. éspedig
A bizottság.
legjobban kielógiteni.
120 magyar, 12 drb. nyugoti. — Kiadatott
Kiállításunk ez éven is igen élénk, ke március hó 13 án déli 12 óráig a kiállítási j
reslet tekintetében pedig a múlt évinél ha irodában bejelentések szerint 62 drb. magyar, *1
Pesti levél.
tározottan kedvezőbb volt, bár lehangolta és 4 drb. nyugoti — összesen 66 drb., 34041 ■
korona
értékben,
darabonkint
525
korona
át
erősen befolyásolta a vételkedvet különösen
(D arvin és társai. Ján o s v it'z . Jcn.-ís vitéz. Rónay. Labda
rúgás. Boston, boston, boston. F ek ete harisnya.)
a nagy számban jelentkező vevő községek lagos árban, — utólagossn a kiállítás zárta |
részéről, azon sajnos körülmény, hogy föld- s leszámolása után még 8 drb.. — A kiállí
Tehát most már fővárosi újságíró vagyok,
mivelésügyi kormányunk az eddig minden tott állatok közül 10 drb. három éves, 128 |
ha
nem
is fővárosi újságot iró. De nem is
drb.
2
éves
volt.
—
Bár
3
évesekben
ez
évi
évben engedélyezett 10 —20 százalék árked
vágyom
ezen magas polcra, különösen ennek
ben
nagyobb
volt
a
kereslet,
tekintettel,
vezményt, mint állami hozzájárulást az apa
állatok beszerzéséhez, a község s általában hogy a jobb tenyészetekből az elmúlt évről ; a fajtának a fiatalabbjait nem irigylem: a
a köztenyészetektől megvonta, s ez alkalom alig maradt vissza, s a községek is eddig kezdő újságírókat. Szédületes magasságban
mal csakis a vételárnak három fél évi ka inkább a 2 óvesokhez ragaszkodtak, a fel érzik magukat, fejükkel szinte a csillagokat
matmentes részletfizetését engedélyezte, ho* hajtás is 2 évesekből volt nagyobb — ^lta- j ütik, bár a legcsekélyebb mozgás (ez volna
lőtt bizonyos százalék kedvezmény adásához Iában a kiállítás minőség tekintetében is szép a komoly tudás szele) a gravitasionalis el
az előbbi évek szerint már a községek is volt egyes kisebb tenyészeteknél igen feltűnő méletet fényesen igazolná, s ők mégis jól
hozzászoktak, másrészről a szegényebb köz a haladás — fonyes bizonyítékául annak, érzik magukat, mert hiszen , olyan hülyék
ségek megfelelő apaállatokat csakis ily ál hogy a kiállítás évonkinti rendezése, nem az emberek, de különösen a vidéki újságírók.“
lami támogatás mellett képesek beszerezni, csak buzdít, de tanít is. — A jobb tenyésze Mikor ezekről hallok beszólni, (olvasni őket
mig ettől a folyó évben elesvén, sokan tar tekből oladott egyes kiváló példányok nőm lehet, mert csak még korrektorok) min
tózkodtak a vásárlástól s a jobb tenyészetek 700—800-tól egész 1000 korona árban kel dig szeretnék visszamenni — nem Nyíregy
mellőzésével inkább a vidéki országos vásá tek el, többnyire községek által véve még házára, hanem vissza, messze Darvin orszá
rokat keresik fel s ott vesznek olcsó áron 6 drb. kivételével, melyet magán tenyésztők gába, oda, ahol az emberek még nem ember»ak, hanem állatok, olyan igazi állatok, mi
apaállatokat, melyek ha küllemileg megfe vásároroltak. —
A kiállítás második napján március 13-án lyenek az állatkertben vannak és legtöbb
lelnek is, több mint bizonyos, hogy átörökí
tés s a származó ivadékok tekintetében nem a Gazdakör kisgazdák által bemutatott 1, 2, 3 ször majmoknak hívják őket és szeretnék
falelnek meg úgy mint a jó törzstenyósze- éves magyar fajta üsző, borjukat díjazott a igy beszólni: Kedves Darvin ur! magának
tekből bevett apaállatok. Gazdakörünk pedig nagyméltóságu földmivelósügyi m. kir. Minis- nincs igaza, iszen az lehetetlen, hogy Önök,
a kiállítás s vásár rendezésével óp:n azon ter ur által e célra adományozott pénzdíjak a majmoktól származtak volna, hiszen a lelki
célt akarja elérni, hogy különösen a közsé kal, buzdítani meggyőzni akarván kisgazdá működés teóriájának egy érzékeny, hatal
gek s a köztenyészetekbe lehetőleg a kiállí inkat ez utón is, hogy az apaállatok jól ki- mas sró.ja a halhatatlanság, már pedig azt
tásokon az itt mindig jelenlevő kerületi ál válásztása és helyes beszerzése mennyire olkópzelem, hogy a majom egyet gondol és
lattenyésztési felügyelőségek közremüködóso indokolt, hogy jó apaállatok után mennyivel a kezére áll, akarom mondani akkor még a
és támogatása mellett szerezzenek be jó és szobbot s jobbat nevelhetnek, melyet könv- lábára és megszólal emberi hangokon, ezt
alkalmas apaállatokat, s hogy ezen törekvé nyebben s jobban is értékesíthetnek s igy még talán elhinnóm, de azt már semmikép
sünk meunyire indokolt, bizonyítja nyolc év az apaállatokért fizetett netaláni magasabb pen, hogy' a majmok ebbeli műveleténél
óta rendezett kiállításunk eddigi eredménye, j vótelérek ezúton is visszatérittetnek, a kis- fogva hallhatatlanság költözködnék belé, hi
főleg azon községek tenyésztésénél, hova az ! tenyósztök pedig a jobb nevelésért külön is szen akkor a kefekötőben egy egész halha
j tatlanság járat volna, mert az hol állat, ho
apaállatok több éven át ez utón szereztettek I jutalmazva lesznek. —
leiében, hátán a markotányos nőkéhez ha
sonló putonnyal.
— Ki vagy, hova sietsz ebben az át
kozott időben? — kérdó László.
— László ! — kiáltott az olötto álló nő,
az örömtől reszkető hangon.
— Jolán, te itt ?! — kiáltott fel László
s már leugorva lováról ott termett a didergő
nő mellett s köpenyét levetve, avval takarta
be átázott, reszkető szerelmesét.
— Hogy kerülsz ide, mi történt veled ?
kórdé nymgtalan izgatott hangon.
— Elmondok mindent László, csak si
essünk a magy'ar tábor feló, nincsen vesz
tegetni való idő. Árulás történt, Fehérvárt
elárulták az osztráknak. Siessünk még nem
késő !
Jer hát — szólt László — s Jolánt a
nyeregbe emelve maga mellé, csapatjával
együtt gyorsan visszafelé indult.
— Szólj hát édes szerelmem, mi tör
tént ?!
— Csúnya dolog ez nagyon László és
ránk nézve annyival fájdalmasabb, mert épen
atyád keze játszott a dologba. 1 i is tudjátak,
hogy' Jeilasich ez oldalról akarta megközoliteni Fehérvárt, nem tudva azt hogy itt vár
játok. Do atyád tudta, ezt s kémeivel hírül
adta neki, hogv ne erre jöjjön s most ép

ellenkező oldalon siet Fehérvár felé s ha
nem siettek, ugyr nemsokára be is veszi.
— Gyalázat! — kiáltott föl László s
mogsarkantyuzta lovát, hogy mielőbb a tá
borba érjen.
— Véletlenül tudtam meg az egészet
' s mindjárt elhatároztam, hogy tudósitlak ben
neteket. Ezt a ruhát szedtem magamra, mint
amelyben logkevóskó kelthetek gyanút, az
tán sietve útnak indultam, hogy még ideje
korán értosithesselok bennoteket. Most már
mindent tudsz. Csak arra kérlek, hogy no
; vosztogess időtt siessetek. En nem megyek
veletek, Fehérvár messze van s nekem siet
nem kell vissza.
— Do Jolán, csak nem bocsájthatlak
útnak ebben az időben egyedül Velünk jösz
I a táborba.
— Nem lehet az László. Nem kell tudni
most már erről senkinek. Minek azt tudni
másnak, hogy mi ismerjük, szerotjük egyrmást. Én megtettem a magamét, a többi a
: te dolgod. Aztán meg szegény anyám egyrodűl van otthon. Képzelheted aggódását, mi
kor azt sem tudja hova lőttem. Nekem mi
előbb otthon kell lennem. Mégis ha valamit
akarsz tenni értem, adj egy' lovat, hogy no
: kelljen vissza fele is gyalog megtennem
' az utat.

— De hát egyedül csak nem ereszt
hetlek útnak ! — szólt László aggódó hangon.
— Egyedül jöttem eddig is ! — vála; szolt a leány. — Áz a jó szellem ki eddig
örködölt fölöttem, nem fog elhagyni ezután
I sem ! ! . .
— Menj hát — szólt fájó hangon a férfi.
— Adja az ég, hogy szerencsésen érj haza.
Áldja meg az ég hősi lelkedett és adja, hogy
j siker koronázza önfeláldozó utadat!
- Úgy' legyen! — mondta rá a leány.
László leszált lováról s együk emberé
nek lovára kapott fel.
— Az Isten vezéreljen! — susogta a
i ''■•valovagló lány után, s csapatával gyors
! ügetéssel száguldott hogy mielőbb hirt ad
hasson a Fehérvárt fenyegető veszélyéről.
Az eső is elált s csakhamar előbukkant
a hold és sápadt fényével bevilágitá a kis
ded mag \r csapat útját s utat mutatott an
nak a magányos lányinak is, ki éjszaka ide
jén egyedül száguldott végig az elhagyott
vidéken, minden félelem nélkül, édesen tájó
boldogsággal lelkében . . . .

Legfinomabb női- és férfi fehérnemiiek, ruhadiszek
és hozzávalók, legolcsóbb bevásárlási fo rrá s a :
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ember, az állatok hallhatatlanságát poilig
sonki >em vitatta idáig’ . . .
do azt hi
szem, hogy a fővárosi újságírók mindont lohülyéző fajtájának halhatatlanságáról is nő
höz volna könyvtárakat írni. Szeroncsósnok
érzem magam, hogy ilyonnol móg nem
találkoztam.
Láttam „Sárit* a János vitézben. A fér
fiak bolondulnak utána. Az asszonyok inog
irigylik ráfogják, hogy 41-es cipőt hord, podig nőm is igaz, logfeljobb ha 37-ost. A da
rabba azért mentőm el, mert nőm akartam
kiilönc lenni. A darab maga semmi osotro
som vonzott volna. A zenéje, tartalma ró»i
ismerős. De hát Tóth Béla is elment; irt Ts
róla egy esti lovolot, tudom, Fedák nőm
teszi nappal az ablakába, — pedig ón csak
Fedákórt mentem el. Aztán meglátni akartam,
hogyan sir a posti közönség, ez t. i. még
sírásra is kapható. Ha a közönség sir az első
előadáson, fog a sírni 150-ik előadáson (ma
van). Mikor hozzák a rózsa szálat néztem a
közönséget. Mindenfelé ragyogó könycseppek,
rejtett, ós hangos zokogások. Zsebkendő és
pityergós. Eipitveredik az ón barna nyíregy
házi barátom is, . . csak én nőm sírok. Do
hirtelen félbeszakad a muzsika, fólbo a játék.
Rohan hozzám a jogyszcdö asszony és kö
nyörögve mondja: „Fedák üzente, tossók
sírni, mert ö addig nem játszik tovább". A
következő pillanatban folyt a könnyem folyt
a játék. így van ez itten.
A „János vitéz" ellenfele a „Jónás vi
téz." A nemzetközi mulató kasszadarabja. Mi
hoz ón nagyon liatal vagyok. Nőm is néz
tem meg.
A „Nemzetközi sport egyesület vívó
versenyén itt volt Rónay Jenő is. Hatalmas
erők korültek összo. A zsűri nagyon szigorú
volt, 12 pontot senki sem kapott. Rónay
7'2 ponttal vitto haza az érmét. Majd máskor
vigyázni fog ós nem fogja ellenfelét kimúlni,
mint egygyel most tette. A közönség meg
éljenezte, a záiri megdicsérte.
Szép do'og a lapda rúgás is. Ma ogy
hete a szigeten verokodoít a. M. A. 0. a !
Szlhaviárral, az Európa szerto rettegett cso
porttal, — már azt hittem eredménytelenül
ácsorogtam, de az első fél idő utolsó má- ;
sodperceiben egy goalt rúgott a Szlávia. Do
annak örülök, hogy másnap aztán csúnyán
kikapott a német. Nyíregyházán mikor fo
nunk már rúgni egyet, — ráférne?!
Láttam egy „felver* táncmulatságot is
a Koyal feliéi termében. A lányok fele Lipót
városról való volt. . . Csúnya mind és nagyvaju, örökké hápogó. Es próbálna csak va
laki más táncolni velők, mind bostoni: meg
járná, — az mellékes, hogy a cigány mit I
játszik
Egyszer pedig — mert a sok tanulás
tól zúgott a fejem, ogy nyíregyházi bará- ,
tómmal át propelloreztünk Budára nézni, hogy j
mit lát a király, aminél szebbet más fejodo- i
Ifin nem lát. Felmentom a várba ós láttam ;
mry szép várost, do nemzeti hadsereget sohol. [
•k>‘in tudom, ha jobb szeme van e a király- j
nak az enyémnél ?
Még Budára monot, mikor kiszálltunk a
nakból — egy vakító fokete harisnyást j
unk ülve. Én egy porc alatt felocsúdtam,
do a barátom talán még most som. Hát
persze, ogy posti ember a kalandot nőm
mija Budáért. így aztán értettem, hogy mi
it kellett nekem kalauzolni öt Budán. A
dand csak most engedte először Restre.
Dr. Csongor G ergely

A v á lsá g . A sokáig húzódó válság
nóg mindig nem nyert befejezést, de úgy
mászik, hogy Őfelsége Lukácsot szemelte
ki ministerelnőknek. Tegnap délután ugya
nis ismételten kihallgatáson fogadta a
király a hadügyministert és a haditenge
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részet fejét. Akik azután Lukácscsal ér
tekeztek. A vonatkozó táviratunk igy szól:
„Szabolcs szerkesztősege Nyíregyház”. _
Budapest 111-81. 2 óra 10 perc. — Ma a
király fogadta Pitreich közös hadügymi
nistert, Montecucoli altengernagyot, kik a
kihallgatás után e pillanatban Lukácscsal
tárgyalnak. Hívük: Mándoky.

Anna, Kiár Andor ós neje szül. Weisz Jolán,
Dr. Kiár Mór és neje szül. Liebmann Gizella,
Haas Ignácznó szül. Kiár Malvin ós férje Haas
Ignácz, Kiár Samu és neje szül. Haas Margit,
Hajós Emilnó szül. Kiár Sarolta ós férje Hajós
Emil, Kiár Béla ós menyasszonya Weisz Ma
riska gyermekei. Leveieki Mayer, Leveleki
Móricz, Leveleki Márton testvérei. Kiár Ist
ván, András, Jenő, Anna ós Vera, Kiár Panna,
! Gyula, Berta és Rózsika, Kiár Margit ós vőj igénye Kovács László, Kiár Miklós, Ilonka,
| Mariska, Laczi, Gyurka, Erzsiké, Guszti ós Elok,
F e lh ív á s e lő fize té s re .
Kiár Ferike ós Klárika, Kiár Józsi ós Lajos,
Az évnegyed közeledte alkalmából, Haas Mariska, Irén, Sándor ós Etelka, Hajós
felkérjük lapunk azon járatéit, akik az Ilonka unokái.
elöüzetési dijakkal hátralékban vannak,
_A Korona bérlete ügyebon az árverés o
hogy ebbeli kötelezettségeiknek mielőbb hó 27-én volt megtartva, amidőn Silberstoin
Miklós 31.780, Salamon ós Nébenmayor 32.000
eleget tenni szíveskedjenek.
Schlichter Gyula pedig 34.000 koronát igórt
Városunk és megyénk m. t. közönsé az írásbeli ajánlatában.

gét pedig arra kérjük, hogy lapunkra elő
A Purimi álarcos bálról írott roforádához
fizetni szíveskedjék.
a logfényesebb anyagi sikerről szóló tudósiAz elöüzetési feltételek a lap címlap l.isiinMit is hozzáfűzhetjük, amennyiben a beján olvashatók.
j vétel meghaladja a 600 koronát. FeliÜfizettek :
i U/.v. Róth Gyulánó, Zukerman Mihály, Klaftor
T is zte le tte l
A SZABOLCS kiadóhivatala. Ignátz, N. N., Hartstein Sándor, Preisz Borta-

I l;in i'40—P40 kor. Rothfeld Sándor, Friedmann Sámuelné, Guttman Farkas, Preiser IziI dór, Wieder Salamon 80—80 fillért, Auspitz
j Ilarmann, Schwarlz Hermann, Altman Berta
H ÍR E K .
lan, Ilartman Sándor 1—1 kor. Dr. Schőn Vik| tor 3 kor. 40 fillért, Burger János, Asztalos
Képviseleti gyűlés volt tegnap délután, j László, Rosenthal Gyula 2-40—2-40 kor. Kupmelynek főbb tárgya a tisztviselők fizetésé forstoin Jenő 30 üli., Katz Mór 20 fül., Marosi
nek omeléso volt. A fizotósoinolós mollott 96, János, Grosz József, Sánta Károly, Wegel
ellene 36 képviseleti t.:g szavazott.
Zsigmond, Schvartz Adolf, Dr. Juhász Sándor,
Kinevezés. Öfolségo a király Palaticz La Kovács Tibor, N. N., Stiller Pál, Krausz Géza,
jos nyíregyházi törvényszéki birét, a Vll-ik j N. N., Ehronfeld Márton, Grosz Sándor. Liober
fizetési osztályba sorozott törvényszéki birává ! Márton, Schwartz Béla, Blum Zsigmond, Salznevezte ki.
borger Emil, Hochmann Vilmos, N. N., N. N.
Áthelyezés. Az igazságügy minister Pin N. N., N. N., llngár Béla, Schwartz Lipót,
cehelyi Gyula helybeli törvényszéki ós No- Kovács Zsigmond, Golb Dávid, Kohn Ignátz
szágh György sajószontpótori járásbirósági : 40—40 mi., Mogyorósi Ignác, Lenhorn Márton.
Ilorcz Pál, N. N., Salamon János, Klattor Hen
írnokokat kölcsönösen áthelyezte.
Dr. Oláh Lajos, a helybeli kir. törvény rik 2—2 koronát. Jegyeiket megváltották : Licbtuian Dezső 6 kor., özv. Burger Mihálynó,
székhez aljegyzővé novoztotott ki.
Iíngel Adóit 5 —5 kor., Korányi Imre, GuttEljegyzés. Kiár Béla eljegyezte Woisz
mann
Henrik, Török Gyula, Groák Ödön,
Mariska urhölgyot Szakolyból.
Czukor Henrik 4 - 4 kor., Schwartz Edo 3 ko
Jegyváltás. Liebor Saul helybeli izr. kán ronával. Úgy a felül fizető, jegyeiket megváltó
tor kodvos leányát Zseni kisasszonyt elje és a közreműködött hölgyek és uraknak, kü
gyezte Körbor Mór tanár Konstantinápolyból. lönösen Klafter Laura kisasszonynak (ki is a
Nyilvános nyugtázás. Somogyi Gyula kir. legtöbb képeslapot adta e>) köszönetét fejezi
tanácsos, kir. közjegyző ur a nyíregyházi ki a rendezőség nevében Kohn Ignátz b. elnök.
rendőri önsegélyző egylot pénzalapja javára
Leszúrt papnövendék. Elszomorító, meg
10 koronát volt szives adományozni. Fogadja döbbentő véres merénylet lett elkövetve a
ozon nagybecsű támogatásáért az egylet ne sárospataki akadémián, molynok S. I. me
vében ozennol kifejezett köszönotemet. Nyír gyénkben papnövendék majdnem áldozata
egyháza, 1905. március 23. Kertess Bertalan^ lett. Körülbelül 6 héttől ozolőtt ugyanis egy
ogyloti igazgató.
Kovács Pál nevű, kolozsvári hasonnevű pénz
Halálozás. Tegnap délelőtt fél 11 órakor intézeti szolgának fia kérto magát a sáros
volt Kiár Dávidnó tomotóso, amikor rend pataki teológiára felvétetni. Fel is vették,
kívül sokan jelölitek meg a közbocsülóshen mert a tanári kar olyan értesítést kapott
elhalt tomotósi gyászszertartásán. Remek be Kolozsvárról, hogy a felvételt megtagadni
szédet tartott dr. Silborfeld Jakab rabbi. Ekos nem lehetett. A Kolozsvárról Sárospatakra
szólása nagy hatást ért ol ós az elhunyt ér jött diákok ismerték Kovácsot ós viselt dol
demeit, a földi múlandóságot gyönyörű.m fej
gait, de nem mertek szólani, mert boszujától
togotto. Az elhunytat széleskörű rokonság léitek. Ez az ember még Kolozsváron vállon
gyászolja. A család a következő gyá-zjoien
szúrt egy most Sárospatakon járó tanulót. Ez
test adta ki: Kiár Dávid mely fájdalomtól az ember egyik iskolatársát késsel üldözte,
inogtörton tudatja úgy a in iga, mint gyer aki kétségbeesett menokülóse közben revol
mekei ós unokái, valamint a kiterjodt rokon
vert rántott, molynek láttára az üldöző meg
ság nevébon, forrón szeretett jó tolosógo, a hátrált. Ez az ember egy kolozsvári vendég
legjobb anya ós nagyanya, testvér ós rokon lőst súlyosan megsebesített Ez az ember
Kiár Dávidnó szül. Lovoleki Johanna áldás Sárospatakon kést rántott ogy diákra, de le
dús éloto 69-ik, boldog házassága 51-ik óvó fülelték. Egy általa felidézett párbajnak vég
bon, 1905. évi március hó 29-ón bekövotke- hezvitelét barátai akadályozták meg. Ez az
zott gyászos olliunytát. A megboldogult hült ember Sárospatakon pénzét utolsó fillérig el
totomoi március 81-ón, pontokén délelőtt fél mulatta, ismerősei zálogba tették óráikat ós
11 órakor fognak a Pazonyi utczai gyászház gyűrűiket, igy rakták össze ós fizették ki
ból örök nyugalomra kísértetni. Nyirogyháza, helyette a beiratáskor szükséges összeget.
1905. évi március hó 29-én. Áldás, békesség, Ez az ember könnyelmű életmódja miatt min
a megboldogult földi maradványainak és feled- dig pénz nélkül volt ós barátainak asztaláról
hotlen ömlőkének. Kiár Gusztáv ós nője szül. ólt. Hálaképen aztán berontott a S 1. laká
Haas Berta, Kiár Loó és neje szül. Groák sára, a mit som sejtő fiatal embert torkon-
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Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.
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ragadta, hogy kiabálni no tudjon, aztán leteperto és egy szokatlanul hosszú pengéjű,
hegyes kést, toljos eróvol szive alá szúrt. A
vértől elborított, kínjában vonagló omberre
rázárta az ajtót, hogy életét kioltsa, de a
künlevők lármát csaptak és két napszámos
sietett elő, akik kiszabadították Kovács ke
zei közül a veszélyesen megszúrtat, kit a
leglelkiismerotesebb ápolás mentett mog az
elpusztulástól. Kovácsot rögtön kicsapták. E
félelmetes ember azon fenyegotóssol távozott,
hogy még visszatér Sárospatakra és három
embert fog másvilágra küldeni az élők sorá
ból. Az emberölés kísérlete beigazolható.
Hogy Kovács nagyon is közveszélyes em
ber, ahhoz kétség nem fór. — lis ez az em
ber pap akart lenni. Az ilyen ember a tör
vény teljes szigorával sújtandó, mert a vér
szomjas embereket csak a börtön képes arról
meggyőzni, hogy a mások életét veszélyez
tetni tilos.
Pályázat hirdettotet a nagyváradi posta
és távírda igazgatóság által múlt hó 29-ón a
nagykállói postamesteri állásra nézve. A kér
vények 3 hót alatt adandók be.
Verekedés. Osvát Péter tokaji lakost meg
verték, súlyos sebével a helybeli Erzsébet
kórházba szállították be.
Meglőtte magát. Lincenstoin Gyula pócspotrii lakos vóletlensógböl ellőtte a bal lábát.
Leszúrták. Kocsis Sándor mátészalkai la
kos hazafelé ment Nyírbátorból, mi közben
orozva leszúrták. Súlyos sebével az Erzsébet
kórházban ápolják.
Felhívás a nagyközönséghez. Holnap fél
11 órakor a városháza dísztermében a kendertermelésről és értékesítésről Zohrárd István,
az országos gazdasági egyesület ipari osztá
lyának a vezetője előadást fog tartani, melyre
úgy a termelőket, mint a kondertermelósi
ügy iránt érdeklődőket ezennel meghívom.
Nyíregyháza, 1905. április 1. Májerszky Béla
polgármester. — Szükségesnek tartjuk, hogy
ezen nagyfontosságu előadáson úgy a földbirtokosok, mint a kisgazdák megjelenjenek,
mivel egy olyan szakember fogja a kendertermelés hasznos voltát ismertetni, aki ezen
a téren nagy gyakorlattal rendelkezik. Saját
érdekében cselekszik tehát mindenki aki megjelon, mivel ma már olyan terhek nehezed
nek a gazdálkodókra, hogy uj jövedelmi for
rásokról kell gondolkoztok.
Trachoma-kurzus. Vármegyénkben is gya
kori a trachoma, mely ellen védekezni első
rendű kötelesség. A községi, a körorvosok
és a hatósági orvosok számára a boliigyminister megbízásából huszonnégy napig tartó
kurzust rondeznok a trachoma gyógyító-mód
jának ismertetésére. A kurzust egyidejűleg
tartják meg Budapesten az egyetemen, a ko
lozsvári egyetem szemklinikáján, Pozsonyban
az állami közkórház szemészeti osztályán és
hódmezé vásárhelyen az Erzsébet szemkórház
ban. Mindenütt csak meghatározott számú
0 2 —20) hallgatót vesznek föl. A résztvevő
orvosok az útiköltség megtérítésén kívül 8
korona napidijat kapnak. Jelentkezni a hely
megjelölésével április 30 áig lehet a közigaz
gatási hatóság utján a bolügyministeriumban.
Az olcsó marhasó. A györmegyei gazdasági ogyesület köriratot intézőit Szabolcsmogye gazdasági egyesületéhez, melyben hivat
kozva arra a tapasztalatra, hogy jóllehet a
marhasó árának leszállításáról szóló törvény
a múlt év szeptember 1-je óta életbe lépett,
a pónzügyministerium máig sem valósította
mog az olcsó marhasó dolgában kilátásba
helyezett reformokat, fölhívja a gazdasági
egyesülőtöket, hogy egy akarattal követel
jék a reformok oly módon való életbelépte
tését, hogy a marhasó az ország minden ré
szében toljesen egyforma áru legyon, úgy
mint a dohány, bélyeg, vagy egyéb jövedéki
tárgy. Ezt a köriratot legközelebb tárgyalni
fogja az O. M. G. E. is ; a vidéki egyesüle
tek túlnyomó nagy része már foglalkozott a
kérdéssel.
Az y és az i. Szabolcsvármegyébon is
gyakori az az eset, hogy a nóvmagyarositók
y-nal kérik a névmagyarosítást i helyett,
azon novoknól amolyek i-vol végződnek. A
régi magyar növök utolsó botüje ugyanis
rondeson y. Ez a botü a közfelfogás szerint
a magyar nomessóg kifejezője. A nóvmagya
rositók nagy részének a törekvése, hogy i

„SZABOLCS"

______

1905. április 1 .

botüvel végződő uj nevét y-nal Írhassa. A
Az"állatdijazások uj rendje. A Szabolcsbelügyminister azonban a legritkább osetbon mogyoi állatkiállitásokon is sajnosán lehetett
engedi meg az y-nal való magyarosítást. Most tapasztalni, hogy a jutalmazott állatokat a
egy konkrét eset kapcsán a belügyminister tulajdonosok eladják, és igy a köztonyészaz y dolgában elvi kijolontóst tett. Egv fo tósböl kizárják. Tallián földmivelósügyi minis
lyamodó, a ki nem rég kapott magyar no- tor az állatkiállitásokat rendező gazdasági
mességot, ongedelmet kórt a beliigyministor- ogyosülotoknok mogigórte az államsogitség
töl, hogy a nevét y-nal irhássá. A minister fölemelését, kikötötte azonban, hogy csak
az ongedelmet nem adta mog. Többen folya abszolút értékű állatok jutalmaztassanak és a
modtak, mondja a ministor leiratban, hogy gazda köteloztessók jutalmazott állatát a te
nevüket a mai magyar helyesírástól eltérően nyésztés számára megtartani. A gazda tehát
y-nal írhassák. Az y a régi Írásmódnak felel a midőn a jutalmat átveszi, kötelező nyilat
meg s a ministor nőm tartja megongedhotő- kozatot tesz, hogy jutalmazott állatját egy
no'í, hogy a régi Írásmód folytán az uj név a bizonyos ideig el nem adja.
régi, történelmi nevekkel mindenben egyezzék.
Siketnéma gyermekek fölvétele. A siketA nyírbátori járásban a vadak adásvé némák szegedi intézetébe hét-tiz esztendős
tele korlátoztatott. A belügyminister 870)905. I siketnóma gyermekeket vesznek föl. A föl
szám alatt ugyanis a közigazgatási bizottság vétel iránt mielőbb kell folyamodni az inté
előterjesztése folytán elrendelte, hogy az zet igazgatóságánál. Útmutatót az intézet szí
adásvétel és a szállítás csak is a jogos szer vesen küld.
A hirdetések haszna. A berlini statiszti
zést igazoló hatósági bizonyitványnyal tör
kai hivatal főnöke, dr. Wober kimutatta, hogy
ténhet.
azok az üzletek, melyek rendszeresen hir
Gondnokság. Szikszay Juliánná helybeli dettek, 1904-ben 74 százalékkal nagyobb üz
lakosnöl a helybeli kir. törvényszék gond leti forgalmat értek el a postai küldemények
nokság alá helyezte.
nél, mint azok, a melyek nem hirdettek. A
Munkások alkalmazása. A Túra—berkeszi szórványosan hirdető cégek postai küldeménytörvényhatósági ut építése kezdetét vette, forgalma azonban csak 4 százalékkal volt na
munkásokat Nyirbogdányban a kir. mérnök gyobb az egyáltalán nem hirdető cégekénél,
vesz tel.
úgy, hogy a nem rendszeresen folytatott hir
A Fiumei haditengerészeti akadémia nö detéseknek számottevő haszna egyáltalán
vendékeket vesz fel. A pályázati feltételeket nem volt. Ugyanilyen haszna van Magyaror
a polgármesternél és a főszolgabíróknál lehet szágon is a rendszeres hirdetésnek, molyét
azonban gyárosaink és kereskedőink mé«megtekinteni.
mindig erősen elhanyagolnak.
Betörési kísérlet. Üzv. Iludák Andrásnó
nádor-utcai üzletét fel akarták törni. A betö
rők már közeljártak céljukhoz, amidőn bizo
nyára azért ugrottak mog, mert neszt hallottak.
K Ö ZG A ZD A SÁ G .
Korlát és kerókvetök szállítása. Városunk
ban a vármegyei székház kistermében április
10-ón d. e. 10 órakor árlejtést tartanak a
tokaj kolozsvári közút 7.1—29.2 km. és
41.050—44.515 km., a debrecen-ungvári közút
24.8—9 és 34.5—7 km. és a nyiregyháza-balsarakamazi közút 30.9—39.7 km. szakaszai kö
zött szükséges tölgyfa korlátok és kerékvotők szállítására. Előirányzat összesen 8791
korona 60 fillér.
Alagi verseny. A nagy és kis istálók
közös versenye mai napon indult meg Alagon
és mint a múlt heti ugynovozett gyöpnapo
kon végzett traáningek bizonyítják, az idei
alagi tavaszi mooting a versonyosztondő leg
sikerültebbjei közé fog tartozni. A tavaszi
első meeting öt napos lesz. f. hó 2-án kez
dődik és 9-ón végződik, a második meeting
szintén április hóban. 23., 24. és 26-án lesz
megtartva s az urlovasok szövetkezete által
rendezve. Az első meeting főórdekessóge a
a mai napon megtartandó Rákosi dij és o
hó 0-án megtartandó nagy alagi akadály
verseny. Az első tavaszi alagi verseny me
ntingen eldöntésre kerülő harminc futás kö
zül nyolcban profeszionátusok. egyben bel
földiek és huszonegy versenybon urlovasok
szállnak nyeregbe. A mai megnyitó ünnep
nek 6 verseny száma van, melyek
közül a legnevezetesebb a Rákosi dij gátversenye. Dija 10000 korona és a távolság
2800 méter, 22 ló van nevezve, indulásra
azonban csak 12 lónak van kilátása. A ver
seny elnyerésére a legtöbb esélye Mr. Whito
4 éves poly kanca lovának Sommerfrischenek van, amelyet Frics II. fog lovagolni.
Erős ellenfélre fog találni Geiszt Gáspár 4
éves pely ménjében, Moloch-ban, melynok
nyergében Mravik fog ülni. A megnyitó ver
senyre 17 lovat köteleztek, melyek közül
Geiszt Gáspár Rézi lova indul a legnagyobb
esélylyol. A verseny második száma az „Ela
dók versenye* melyben 10 ló indulhat és
favoritnak Mr YVheolnek Lancer nevű mén
jét tartjuk. A Vocsósi dij gátvorsonyóbon 11
ló vesz részt. Bízunk, hogy o versenyt Jankovits Pajtás nevű lova nyeri mog. Az ötö
dik Anatolo akadályverseny a magyar kirá
lyi földmivelósiigyi ministor 3000 korona
dijáért indulhat 0 ló, legnagyohb osólyo van
Geisz Gáspár Derce nevű lovának. A ver
seny nap befejező száma a három éves nye
retlenek versonyo, melybon 20 ló van novezvo és Blaskovich Ernő Gyoro be rózsám
nevű lova o versonybon teljesen biztosra
vehető.

A Triesti Általános Biztosító-Társaság (Assi
curazioni generáli) f. ó. március hó 18-án tar
tott 73-ik közgyűlésén terjesztettek be az
1904. évi mérlegek, Az előttünk fekvő jelen
tésből látjuk, hogy az 1904. december 31-én
érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek
710,811,866 korona és 28 fillért tettek ki és
az óv folyamán bevett dijak 32,134.119 korona
és 97 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osz
tály dijtartalóka 16.145,171 korona 85 fillérrel
190.337,407 korona 01 fillérre emelkedett. A
tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses-lo
pás elleni és tükörüveg-biztositást, a díjbe
vétel 13,630,502,710 korona biztosítási összeg
után 22.391.739 korona 95 fillér volt, miből
8.722.170 korona 40 fillér viszont-biztositásra
fordittatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel
13.669.569 korona 55 fillérre rúgott, moly
összegből 9.447.372 korona 69 fillér mint díj
tartalék minden tehertől menten jövő évre
vitetett át. A jövő években esedékessé váló
dijkötolezvónyek összege 90.301.649 korona
69 fillér, A szállítmánybiztosítási ágban a
díjbevétel kitett 3.646.057 korona 20 fillért,
mely a viszontbiztosítások levonása után
1.547.460 korona 56 fillérre rúgott. Károkért
a társaság 1904-ben 29.008.350 korona 42
fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi
években teljesített kárfizetéseket, a társasán
alapítása óta károk fejében 797.690.516 ko
róna és 38 í’llórnyi igen tekintélyes összeget
fizetett ki. A nyereség tartalékok közül, me
lyek összesen 25.851,064 korona 11 fillérre
rúgnak, különösen kiomelendők: az alapsza
bály szerinti nyeresógtartalék, moly 5.250.Ü0O
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingado/.ására alakított tartalék, mely a 3.729.624
korona 17 fillér külön tartalékkal együtt
18.699,889 korona 05 fillérre emelkedett,
továbbá felemlítendő a 160.000 koronára rugó
kétes követelések tartaléka és az 590.587
korona 53 fillérnyi ingatlan tartalék. Ezeken
kívül fennáll még egy 1.150.587 korona 53
fillért kitevő tartalék, melynek az a rendel
tetése, hogy az életbiztosítási osztályban a
kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek elsőrangú értékekben vannak elhelyozve,
az idei átutalások folytán 227.329.923 korona
25 fillérről 247.497.914 korona 42 fillérre
emelkedtek, melyek következőképen vannak
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálogkövotelósok 38.468.591 korona 65 fillér, 2. Életbiz
tosítási kötvényekre adott kölcsönök 20.002.699
kor. 07 lill. 3. Lotótemónyozott értékpapírokra
adott kölcsönök 750,570 kor. 92 fill. 4. Ér-
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ték papírok 172,857,054 kor. 11 fill. 5. Tárca
váltók 946,236 kor. 23 fill. 6. A részvénye
sük biztosított adóslevelei 7,350,000 korona,
7 Bankoknál levő rendelkezésre álló köve
telések, készpénz és az intézet követelései,
•i'hitelozők követeléseinek levonásával 7122762
k’or 44 fill., összesen 247,497,914 korona 42
j i l l é r . üzen értékekből 51-5 millió korona
magyar értékekre esik.

274/1905. v. szám.
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Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. nel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai
járásbíróság 1905. Sp. 1/3 számú végzése kir. járásbíróság 1905. V. i 79, számú
által Özv. Fried Zsigmondné nyíregyházai végzése által Selle & Kary bécsi ez ég
Termény árak:
lakos végrehajtató javára Bessenyey István végrehajtató javára Lakatos Lajos nyír
9-45- 9.70
Búza .
és
neje nyíregyházai lakosok ellen 840 egyházai lakos ellen 169 korona 15Vili.
6.70- 6-70
Rozs .
7- 40— 7-50 korona töke ennek 1905. év január hó tőke, ennek 1904. év decz. 23 napjától
Árpa .
7*007-20
1 napjától számítandó 5% kamatai és ed számítandó 6% kamatai és eddig össze
Zab •
8- 00— 8-10 dig összesen 122 kor. 54 fill. perköltség sen 29 korona 38 fillér perköltség köve
Tengeri
követelés erejéig elrendelt kielégítési vég telés erejéig elrendelt végrehajtás alkal
rehajtás alkalmával biróilag le- és felül fog mával biróilag felül foglalt és 1550 ko
Szerkesztői üzenetek.
lalt és G52 korona 70 fillérre becsült bú ronára becsült czipő áruk és bolt beren
l)r. —ld Sajnáljuk, de cikke elkésett, torok, varrógép, és egv tekeasztalból álló in dezés stb.-ből álló ingóságok nyiliános ár
verés utján eladatnak.
a m á s ik m ár ki volt szedve. Szívesen üdvö góságok nyilvános árverés utján eladatnak.
z ö ljü k munkatársaink kicsiny, de lelkes tábo
Mely árverésnek a nyíregyházai kir.
Mely árverésnek a nyíregyházai kir.
rában ; keressen fel minél gyakrabban — a
járásbíróságnak 1905. Sp. J. 1/6 számú járásbíróságnak 1905. V. 3 79|2, számú
b e k ü ld ö t t után ítélve — kitűnő cikkeivel.
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
Keppler, Helyben. Cikkedre alkalom- i kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén. vagyis Nyíregyházán Kállai-u 30. színén, vagyis Nyíregyházán, alperes üz
mai _ egy kis simítással — sor kerül.
számú háznál leendő eszközlésére 1905. évi letében leendő eszközlésére 1905. évi
április hó 13-ik napjának d e. 9 órája április hó 8-ik napjának délelőtt 11 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán határidőül kitüzetik és ahhoz a venni
Nyilttér.*)
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen meg, hogy az érintett ingóságok ezen
árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsaron alul is eladatni fognak.
Van szerencsém a hölgy közönség ! áron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára
szives tudomására hozni, hogy a tavaszi
Az elárverezendő ingóságok vételára
bevásárlási utániból haza érkeztem és az 1881. évi LX. t.cz. 108. §-ban meg az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ban meg
raktáramat kiváló szép Női-, leány fel állapított feltételek szerint lesz kifizetendő. állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nyíregyházán, 1905 évi márcz.
öltök, valamint kalap újdonságokkal lát
Kelt Nyíregyházán, 1905. évi március hó 22-ik napján.
tam el és azok a mindenki által elismert
Oláh Gyula,
legolcsóbb árak mellett szerezhetők be, hó 28. napján.
Oláh Gyula,
kir. bir. végrehajtó.
melyek megtekintésére a hölgy közönsé
kir. bir. végrehajtó.
get tisztelettel meghívom.

Hölgyek figyelmébe!

ftózsa L a jo s utóda,
női divatáruháza.
Nyíregyháza, Pazonyi-utca.
- E r->vat alatt közlőitekért nem v á lla l felelősséget
a Szerkesztőség.

Hirdetések.
Legjobb
szépitöszer!
Hölgyek
részére
nélkülözhe
tetlen !

I

A női szépség
elérésére, tökéletesíté
sére és fentaríására

legkitűnőbb és legbizytosabb a vegytiszta,
, sem higanyt, sem
ólmot nem tartal
mazó, teljesen
ártalmatlan,
szoplűí.máj^
minden gyógy
foltot, pattaszertárban,
más minden
drogériában
bőrbajt, aőt ránés illatszer
' ' Limlőh'dye^
is. Az arcot
kereske
fehirrí, sim&vli és
désben
üdévé varázsolja.
1' kist' „-oly 1 kor.
kap
11:,?y - kor. M argit
ható
--'T 'féle színben)
1 kor. 20 fill. Margit
s,-al>Idm 70 fill. M argit
1' -1"T (Zahnpaata) 1 kor.
Margit arevia 1 korona
' ' '■ utánvéttel vagy a pénz
előzetes beküldése által k ü ld i
k észítő :

Lfes Kelemen gyógyszerész, Arad
Svr k' >r Nyíregyházán : Korányi Imre
., 'on| -József, dr. Ssopkó Dezső, és
orok Gyula gyógyszerészeknél.

T

Csodás,
gyors és
biztos hatású.
Törv. védve.

Óvakodjunk
utánzatoktól!

Búza és rozs szalma
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Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai
kir. járásbíróság 1905. V. 252. számú
végzése által Tilier Mór és lársa budapesti cég végrehajtató javára Bessenyei
István nyíregyházi lakos ellen 300 korona
tőke, ennek 1905. év február hó 5. napjától számítandó 6 százalék kamatai és
eddig összesen 59 korona 74 fillér perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag felül
foglalt és 1358 korona 70 fillérre becsült
bútorok és teke asztal, stb.-ből álló ingóságok nyilvános árverés utján ela
datnak.
Mely árverésnek a nyíregyházai kir.
járásbíróságnak 1905. V. 252/2. számú
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Nyíregyházán alperes ven
déglőjében és lakásán leendő eszközlésére

— -

: 2 0 0 m m . k ö rü l

eladó. Értekezhetni lehet Szmoi lár Pál tulajdonosnál, Zöldség1
tér 3. sz. alatt.

>
|
í
I
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1905. évi április hú 13-ik napjának
délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly |
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az
érintett ingóságok ezen árveresen, az 1881. |
évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a lég- ;
többet Ígérőnek becsáron alul is eladatni I
fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára i
az 1881-ik évi LX. t.-c. 108-ik §-ában
megállapított feltételek szerint lesz kifizetendó.
Kelt Nyíregyházán. 1905. évi már- I
cius hó 28. napján.
Oláh Gyula,
kir. bir. végrehajtó. !

A KI =
szép, csinos és Í z lé s e s
könyvnyomdái
**
c/
* * * * * m unkákat

olcsó árakon akar
— — készíttetni, ■- ■

az forduljon bizalommal
Tóth Sándor és T ársa
=

könyvnyomdájához =====

NYÍREGYHÁZÁN, Vasuti-ut I. sz.

Interurbán telephon szám 105.

Megérkeztek

A „SZABOLCSMEGYEI NAPTÁR4
kiadóhivatala. Nyíregyháza, Pazonyi u. 9.

Nyíregyháza, 1905. április hó.

A t. kereskedő és iparos urak
figyelmébe!

k a l a p o k a legújabb formában,
utolsó divatu női és férfi c i p ő k
óriási választékban, úgyszintén a leg- a központi elemi iskola dísztermében f
évi március hó 8 -án megkezdtem.
iziésesebb n y a k k e n d ő k , JiaBeiratkozások a tanfolyamra elfo
merli k e z t y Ü k , i n g e k a leg gadtatnak Piringer Jánosnó úrnő könyvfinomabb kivitelben és minden a kerekedésében.
A n. é. közönség b. pártfogását
férfi-divat körébe tartozó cikkek.
kérve maradtam
Áruim minőségéről és a legszolidabb
Nyíregyházán, 1905. évi március
üzleti elvekről tanúskodik az 1 8 6 8 - hóban.
mély tisztelettel
b á n a l a p i t o t t ü z l e t e m jó
Alföldy Károly.
hírneve.

fánctanitási óráimat

SZABOLCSMEGYEI NAPTAR
címmel naptárt adok ki. Ezen naptár
hozni fogja a megye összes kereske
dőinek, iparosainak és tisztviselőinek
névsorát. Tekintve ezt, valamint hogy
ezen naptárnak a megye minden járási
székhelyén egy-egy elárusítója lesz, igen
ajánlatos, hogy abban minden keres
kedő és iparos hirdessen. Mivel ezen

naptár darabonként csak 40 fillérbe
fog kerülni, előre láthatólag nagy ke
lendősége lesz és ki szorítja az ide
hozott idegen naptárakat.
A naptár 1905. évi julius hónap
ban 5000 példányban jelenik meg.
Hirdetések Pazonyi-utcai
nyomdámba küldendők.

Van szerencsém a helybeli és vidéki
n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy

a tavaszi újdonságok:

Van szerencsém a t. kereskedő
és iparos urak szives tudomására hozni,
hogy a z 1 906. é v r e

anctanitási jelenés.

Friedmann Sándor
u t ó d a Fülöp Dezső.

könyv

Tisztelettel

táneztanár.

K lft ft e r I g n á c z ,

kiadó.

' ■

•A®*A* -• ,*A**

VV®áAS1iA» *-

Telefon szám : 114.

Telefon szám : 114. 3S
Ü

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy a m
közkedvelt
íjé

|

csillag védjegyű női- és férfi-nyakkendők
elárusitásával Nyíregyházán kizárólag
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cip ő és d iv a t á ru k e re s k e d ő t

f kft*
A;i| bíztam meg, hol nyakkendőim állandóan a legutolsó divat szerint kaphatók.

Szőlőlugast

ül'essünk

minden híz mellé és kertjeinkben
föld- és hoinoktaliijon.

A szőlő hazánkban m in d en ü tt m egterem s nincsen olvan
ház, m elynek fala m ellett a legcsekélyebb gondozással felne
velhető nem Tolna, ezenkívül m ás épületeknek, kertek n ek
k erítések n ek stb. a legrem ekebb dísze, anélkül, hogy a leg
kevesebb hely et is elfoglalna az egyébre használható részekből
Ez a legháládatosabb gyüm ölcs, m ert m inden évben terem
E rre azonban nem m inden szölöfaj alkalm as (bár m ind
knszó term észetű), m ert nagyöbbrésze ha m egnő is, term ést
n em hoz, ezért sokan nem értek cl eredm ényt eddig Hol
lug asn ak alkalm as fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat
az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb innskatáiy és m ás
éden szőlőkkel.
A fajok ism ertetésére vonatkozó színes fénynyom atu k a 
talógus bárk in ek ingyen és bérm entve küldetik m eg aki cím ét
egy levelező lapon tudatja. Borfaju ízölőoltványok is m ég
n ag y m ennyiségben kaphatók lezzállitott árakon. Borok csa
ládi fogyasztásra 50 1. és feljebb olcsó árban és .D elaw nresim a, ültetéshez és ebből borm inta.

Érmelléki első szőlóoltványtelep Nagy-Kágya,
Biharmegye.

Egy tanuló leány felvétetik
a női kalap elkészítéséhez, Ró
zsa Lajos utóda divat üzletében.

alkalmas, 90— 92%>-os csira
képességgel biró magyar tengeri,
zsákkal együtt ÍOO kilónként
nyírbátori vasútállomásnál

20 k o r o n á já v a l
kapható a ,,Bóni“ gyártelep és

mezőgazdasági r.-társaságnál

N y ír b á to r b a n .
y y

I

Tisztelettel

B E R L IN .

T. H. STERN

BÉCS. |

Tavaszi idényre!
Már megérkeztek

m

gr

KREISLER SIM O N
divatáruházába

»

a legmodernebb női kelmék, remek kivitelű Blous selymek, valódi
színtartó síik zefirek, gyönyörű mintájú francia battistoks Delinek.

&

Ajánlom továbbá dúsválasztóku menyasszonyi kelengyéimet valódi

m

szepességi Damaszt grádlik, fehér, színes asztalkészletek, Kanavászok. m
Különösen ajánlom a legjobb keletnek örvendő liliom vásznaimat, me
lyekből évente igen nagy mennyiséget hozok forgalomba.
Nagy készletet tartok futó- és szalonszönyegekböl, bútor kelmék, m
Madracz grádlik. Selyem és Kaschmir paplanok. Csipke és szövet függönyök. i r
A lk alm i Vétel gyapjúszövetekből férfi é s fiú öltönyökre. m
Szükségesnek találom még megjegyezni, hogy nagy súlyt he &
lyezek különösen arra, hogy üzletemben elkerülhetetlenül magyar ipar
árucikkeket hozzak forgalomba, a többek között kötött és szövött áruimat, i r
úgymint férfi, női és gyermek patent harisnyákat egyedül csak is a
váczi szövő és kötö gyárból szerzem be, melyekből mindenkor nagy
n*
készletet tartok.

Csalamádévetésre
S

m
Vili

Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásomról üzletem 52 éves fennálása nyújt biztosítékot.
jp!

becses bevásárlásait készséggel elvárva, maradtam
legm élyebb tisztelettel

KREISLER SIMON.
Ü zlethelyiségem a T ester cukrászattal szemben.

W
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S Z A B O L C S '

1

lakodalmi meghívó,
HA névjegy,

NYARALÓK.

levélpapír cégnyomással,
rovatos iv,
alapszabály vagy más eféle,
falragasz,
gyászjelentés,
évi mérleg,
számla űrlap stb. stb.
a L'let szükségleteiben előforduló bármi
lyen nyomtatványra van szüksége,

VÁROSI LAKÓ- és

BÉRHÁZAK

r

Épülettervek________ _
Költségvetés

KÖZSÉGHÁZA.

Pavlovits Károly

Gazdasági------------------- épületek.

forduljon bizalommal a

** é p í t é s z m é r n ö k n é l **
NYÍREGYHÁZA, Iskola-utca 5.

TEM PLO M

P IR IN G E R J Á N O S

ISKOLA

könyvnyomdájához

SZÁLLODA

Nyíregyháza, Városház-palota

stb.

Praktikus beosztás; művészi homlokzatok történeti és modern stylusban.

Földm érés
Parcellázás.

iiol olcsó árszáinitással csinos kivitelű
nyomtatványok készülnek, mindenkor a
nic'/remleló kívánsága szerint a legmo

Szakszerű épitésvezetés.
Olcsó építkezés. = = = = =

dernebb előállításban.
ír

Kész nyomtatványok raktára.

A nyomdával könyvkötészet is van
összekötve.

T A V A SZ I ID ÉN Y !

Saját m aját
károsítja,
aki szőlőoltvány
szüskégletét nem
fedezi a

Legújabb tavaszi angol-costüm és divatszövetek,
angol blous különlegességek, Blous és ruhaselymek,
legjobb mosó delinek ruhákra, blousokra és pon
gyolákra, rendkívül dús választékban már meg
érkeztek.

telepnél.
Tulajdonos: Caspari Frigyes Medgyes,
Nagyküküllö megye.

A telep oltványait az elmúlt száraz nyáron naponta több mint 2 millió liter vízzel öntözte, miáltal az oltványok ideálisan fejlődtek. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

UJ

ÜZLET!

UNGÁR LIPÓT

9

női divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

f

:

?
f
^
<
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Menyasszonyi kelengyék!

SZOLID ÁRAK!

Van szerencsém a n. ó. helybeli és vidéki közönség
szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)
.!a»rT0M»SWTni»W.T»j
m

P OS Z T Ó Ü Z L E T E T
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol szö
vetekkel szereltem föl.
Sok évi, a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és
ismeretségem lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb Ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.
A n. é. vevő közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

PREISZ BERTALAN.
Pontos kiszolgálás!

Óriási választék!

&
[BaaBahi

C L A Y T O N lk S H U T T L E W O R T H

W>

B u d a p e s i t , V ó o a í i 'I t ö r ú t 0 3 ,
által a legjutányosabb árak mellett aján ltatn ak :

L o co m o b i! és gőzcséplőgépek,
szalmakazaiozók, járgány-cr’ plógépek, lóhere-cséplők,
tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek,
szónagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét jr.
kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoriczamorzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél-ekék, 2 - és 3-vasu ekék és mindéegyéb gazdasági gépek.

ü é íl

FEBHOLENDTfénymáz és NIGRIN czipőcréme
fi vilá^ legjobb tisztioszerei.
Gyönyörű fényt adnak és a
bőr tartósságát emelik, ^
A lapittatott l 8 3 2 -b9 n-

=

M in de n ü tt ka p h a tó .

K é p v is e le t é s b i z o m á n y i r a k t á r :

Májerszky Barnabás gépgyárosnál

^

N y í r e g y h á z á n .

10

.SZABOLCS"

Benzinmotorok, gőzcséplőkészletek
a r a t ó g é p e k és egyéb m e z ő g a z d a s á g i gépek
le g ú ja b b s z e r k e z e t b e n és le g jo b b k ivite lb e n k a p h a tó k
.

_

.

.

A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynökségénél

m

B U D A P E S T , V . V á e i- k ö r u t 32.
Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérrnentve küldünk.
^TrrrrrTTi7n'7Tr77rr7?rT?7Tf7TT7Ti7TrrTiTrT7r7'rrzy\
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Triesti Általános Biztosító Társaság
4
4

(ASSICURAZIONI GENERÁLI)
Budapest, V., Dorottya-utcza 10. szám.
A „Közgazdaság"
bizto sító

rovatban közöljük a TRIESZTI ÁLTALÁNOS

fi
II

.............

társaság

nek, a ki e czélból hozzáfordul, a legnagyobb készséggel szolgál.
Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréslopás- és harangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá:
jégbiztosításokat a „Magyar jég- és vizbiztositó r.-t.,“ valamint
baleset elleni biztosításokat az „Első o. általános baleset ellen
biztosító társaság44 számára.

ki birtok eladási és bérbeadási ügvvi- t|
teleket is elvállal.
Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi téren. >!
P
in k íirlfit • M
á tó c 7 u ll/án
Fióküzlet:
Mátészalkán.

íá

_____________________________________________________

Z-LZ-Z IJ - Z-ZZZZ-Z Z-ZZZZZ ZZZSZZZ,ZZZ-

w
4
ef

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente
sen küldünk egy próbát a (’«záporból. Kávé, tea, étel vagy
szeszes italban egyformán ad
ható az ivó tudta nélkül.

A nyíregyházi főügynökség:

Kiár Andornál.

.Milleniumtelep44 Nagyösz. j
!
J
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A Cozapor többet ér, m int a világ
m inden szóbeszéde a tartózkodásról, mert
a csodahatása ellenszenvessé teszi az
iszákosnak a szeszes italt. A Coza olv
csendesen és biztosan h at, hogy azt fele
ség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető
m égcsak nem is sejti mi okozta javulását.
Coza a családok ezreit b ék itette ki
ism ét, sok sok ezer férfit a szégyen és
becstelenségtől m egm entett, kik később
jó zan polgárok és ügyes üzletem berek
j
lettek. T em érdek fiatalem bert a jó útra
A je le n k o r legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű j és szerencséjéhez segített és sok em bernek életét számos
hatással és azonnal csilapitja a fájdalmat, — Kap évvel m eghosszabbította.
Az intézet mely a C ozapor tulajdonosa, mindazok
ható minden gyógyszertárban A-ztrla-Magyarországn ak kik kívánják egy próba adagot és egy köszönő írá
ban. 1 darab borítékban '20 fillér, 6 darab kartonban
sokkal telt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — F ő 
Így bárki is m eggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske
raktár Magyarország részére: T örök J ó z se f gyógy
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.
szertára B udapest, VI., K irály -u tc a 12. — Köz
K épviselőink kik szerünket rak táro n tartják és kik
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: „A
bárkinek díjm entesen egy könyvet adnak a következők:
szam aritánushoz", G rác.
N ag y Kálmán gyógyszerész ur.
M inden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyír
egyházán kívül lakok egyenesen L ondonba intézzék.

COOK & JOHNSON

amer. szabadalm, tyukszemgyüriije.

S z é lh a jtó és g ö r c s c s i l l a p i t ó =====

•
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INGYEN PlíÓBA 137 sz.
V ágja ki ezen szel
vényt és küldje még ma
az intézetnek.
(L evelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel
bérm entesitendők).

Biebergeil-

tL
9
-

= C se p p e k =
É tv ág y at előidéző és em észtést
elősegítő háziszer

♦

I

S z é p és t a r t ó s s z ő lő je

I

csak annak lesz, aki ing yen kéri
Magyarország legnagyobb szölőiskolá1 L __1-

nrv»/\lir

í

I

Egy üveg ára I korona.

.^V'y

K ét üvegnél kevesebb — után v ét
2 kor. 50 fillér — nem küldetik.

|

Megrendelhető :

j

Julius Bittner gyógyszertára,

C'rnlniC'Irríln

jj

ILICHTMÁN VILMOS cégnél 1

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk
mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenki

KÜLÖNLEGESSÉGI

jjj mindennemű g a z d a s á g i g é p e k , :?
Í! m ű s z a k i c i k k e k és m a l o m - ;i
b e r e n d e z é s e k előnyös feltételek ti
íj mellett beszerezhetők és raktáron is 3
íl találhatók
....
—
t|

=

Gloggnitz (Nied -Oest). =

TÓ*:

COZA INSTITUTE
(Dept. 137).

62, Chancery Lane,

A.'v

i ■ 111 ■■ 11 — 11 — 11 — 11 »

London,. ANGLIA.

Xa
11 — 11

a.z.w

>v,A

11 — 11 ■» - .j

Kérjen csak

! Selle & Kary’s

\

1904. évi termésű
lohasztja a test elzsirosodását, ártalmalan- :
ságáért jót állás. Thile soványitó theája,
miről legjobb bizonyítványok tanúskodnak, i

bab (p a sz u ly )

Helyben csomagja 2 K. i
Vidékre 2 kor. 50 fil.l

k a p h a tó

: : = nagyban és kicsinyben =

= Törők József=
gyógyszertárában, Budapest, Király-utca.

| s á rg a és fe k e te c i p ő h ö z . I

és Iá:

B é r ment ve, u t á n v é t mellett kapható !

I legjobb tisztítószert mindenféle j
*
Különösen ajánlható
| nBoxcalfs-,
MUAnir« Oscaría-, al
... ua..u áa
onL *
Chevrauxés ILack

czégnél

Nyíregyházán.

NYOMATOTT P1RINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.

cipőknek.
B é C S , X II I.

