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Politikai újév.
(P.) Az 1906-ik esztendő mogor

ván köszöntött be. — A politikai viszo
nyok már-már kínos helyzetébe egy 
reménysugár se világit.

A kormány nem elégelte meg az 
eddigi leckéket, hanem még jobban tü
zeli oktalan eljárásával az amúgy is 
izgatott közhangulatot.

Legutóbb Debreczenben hívta ki 
maga ellen az ellenszenvet, amely bi
zony csaknem Kovács Gusztáv nagyra
vágyó fejébe került.

Távol áll tőlünk a nyers erőszak 
dicsérete, ámde a debreczeni esetből 
levonhatja a kormány a tanulságot: 
Kovács Gusztáv személyében magát a 
kormányt, a törvénytelen rendszert akarta 
Debreczen város törvénytisztelő közön
sége agyonütni.

És itt egy pillanatra meg kell ál
lam. — Ha a kormány azt hiszi, hogy 
ezt a megkezdett eljárást sokáig foly
tathatja, akkor csalódni fog.

Küldhet a renitens vármegyékbe 
rendőr-kapitányokat, italmórósi hivatal
nokokat, vagy eladósodott négyesren
dezőket — ámde a fogadtatás erkölcsi 
következményeivel számolnia kell. Min
den újabb erőszak — erőszakot fog 
szülni.

A záptojások és akasztóta szimbó
lumok még elég kedélyes tormáját már 
kezdik megelégelni.

És jön az erőszak!
És jaj lesz akkor ha megmozdul 

az utca!!
A nópitélet nem visel glacó-kez- 

tyüt és nem vékonyka sétapálcikával 
veri a taktust a szabadság dalához!

Ám jöjjön inkább a leplezetlen, a 
nem bujkáló abszolutizmus. Sokkal in
kább mint ez a corrupt, alattomos, tör
vénycsavaró rendszer! Legalább lógjuk 
tudni, hogy hányadán vagyunk !

Ez az állapot már tűrhetetlen!!
Erkölcsi és anyagi züllésnek indul 

az ország !
A külföld — a nyugati — a cul- 

tura áldásai alatt virul és élvezi a bé
kés munka és jólét gyümölcseit, mi pe
dig lessük Bécs városából a hírnököt 
— Smólen Tónit — aki jogos kíván
ságainkra hozza a felséges választ: 
„Mául haltén und weiter dienen!"

És az autichambrirozó Magyaror
szág még mindig vár: „in Hűld erster- 
bend! “

Még mindig nem akarnak tanulni a 
múltból a Habsburgok!?

A Fejérváry-kormány tagjai ma
gyar emberek. — Politikai gyülölséggel 
néz rájuk azonban az ország.

Hát már ennyire vagyunk? A ma
gyar a saját vére ellen fordul! ?

Hisz ez már a vég kezdete!!
Nem hihetjük, hogy azok, akik 

Magyarország sorsát vannak hivatva 
irányítani — teljesen lelketlen gazembe
rek volnának; . . . .  politikai téboly 
tartja fogva ezeket az embereket!

Sanatoriumba velük!!
* * *

* * *

Egy meglepő hir száguld végig az 
országon.

A hir ha igaz, úgy tán fordulatot 
hozhat: Goluchowszky Agenor grót kül- 
ügyminister lemondása. A lemondást a 
magyar válsággal hozzák kapcsolatba.

Szeretjük hinni, hogy a grót ur tá
vozása, aki állítólag a katonai kérdé
sekben az uralkodó merev állásfoglalá
sára nagy befolyással volt, — megfogja 
indítani a kölcsönös békés megértés 
már nagyon is kívánatos akcióját!

Ha pedig ez is csak amolyan gö
rögtüzes színjáték és porhimós akar 
lenni, — akkor jöjjön inkább — az 
özönvíz!!

T A K C A.
Egy levél.

Azt irod nékem leveledben 
Hogy szeretsz, szeretsz végtelenül 
Ortográfiád gyarló édes 
Ámde minden szó arany belül.

Helyesírás ! ne törődj véle . . .
Te csak szeress s ne irj helyesen 
Csak csókolni tudj hibátlanul 
Hisz nem kritikus a szerelem.

Finálé.
Ismét vége egy regénynek 
Vége lett a kezdetén 
A kérdés volt: .szeretsz vájjon ?“ 
tó  a válasz: „nem biz én!“

Ismét vége egy regénynek 
Kezdetén már vége lett . . .
Nehány dacos hazug szó 
Tönkretett két életei.

D orian Gray.

Kályha.
Ir ta  : Vap.

1.
Krompachra való első utazásomnak 

tulajdonkópen egy kis malheur volt az oko
zója, t. i maláriám volt, melyet a nyíri viz- 
ivásnak köszönhettem velem egyivásu két 
egyetemi hallgatóval egyetemben, kik azon
ban nem akartak velem Krompachra jönni, 
állítólag nemzetiségi okokból, mivel, mint 
mondták, az ö apjuk „márciusi ifjak* voltak 
s ők nem mennek holmi rongyos német 
faluba; szóval kitört közöttük a sovinista 
mocsár-lázadás. Én tehát megváltam a már
ciusi ifjak utódaitól és április 1 -jón bágyadt 
mosolylyal ajkamon elutaztam.

Krompach, mint minden jónevelésü sze- 
pessógi gyárváros, völgykatlanban fekszik. 
Legalább így mondják ez a derék szepessó- 
giek (magyarul: cipszerek). Én ugyan nem 
láttam se völgyet, se katlant és bosszantott, 
hogy mindig ezen lovagolnak. Egy Ízben ki 
is jelentettem egy krompachi kitűnőségnek, 
hogy tévedés van a dologban, ne völgy- 
katlanozzanak annyit, mikor Krompach tény
leg olyan messzi áll ettől a földrajzi elneve
zéstől, mint Makó Jeruzsálemtől.

Ü gyárvárosi szemtelenséggel nézett 
rám és röviden ezt mondta:

— Hazaáruló ! — ezzel hátat fordított.
Én, ki hozzá vagyok szokva Sakes- 

pearet, Byront, Mark Twaint és Puskint for
dítani, mély megvetéssel néztem utána.

Krompachnál füstösebb, szurtosabb, kor
mosabb várost nem láttam. Innen a város 
neve is : Krompach. Króm rövidítése a korom
nak, pach elferdítése a német Pechnek, ma
gyarul szurok. Egész nap okádja a füstöt az 
ezernyi kémény, örökös kalapács-zaj gyötri 
az idegen fülét, szóval mozgalmas fészekben 
vagyunk, ami krompachice annyit jelent, 
hogy: gócpont. Völgykatlan és gócpont, ez 
a két szó a Krompachiak gyengéje.

Krompach vidéke nagyon rokonszenves. 
A levegője nem bővelkedik ugyan ózonban, 
azonban folyó vize kitűnő, sót jó s melegen 
ajánlhatom az édesvizet kedvelő, életunt honi 
fiatalságunk számára.

Lópemröl, h. I. azt tapasztalam, hogy 
az lópten-nyomon javul. Egy Blaha nevezetű 
izmos masszőr, nehány svájezi kinézésű tehén, 
számtalan hangulatos naplemente lefűzte a 
maláriámat. — Lassanként kezdtem foglal
kozni a belvárossal is. — Eleinte igy titu
láltak az emberek, hogy; „Gniidiger IIerr“, 
ón leereszkedöleg jelentettem ki, hogy jó

Ajánlom a legdivatosabb báli és estélyi újdonságokat, u. in. ruha 
bevonatokat, fiilter és csipke diszeket czipők, virágok keztyüket, stb.

Tisztelettel: i s l e r  K á r o l y . Telefon 114.
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Haldokló békehírek.
Irta: M ándoky Lajos.

Rudapest, 1906. jan. 5.

A békeáramlat hamis alapon indult, 
jobb is, hogy meghal.

Kapitulációt kívántak, teljeset, egé
szet és ilyesmit csak gyáva banda és 
nem önérzetes nemzet adhat!

A legerélyesebb rendszabályok foga
natosítása egybeesett Lukács minden szi
lárdságtól ment csevegéseivel. Egybeesett 
azért, hogy még ezt is lehetetlenítse, 
mert az orvvadászoknak terület kell me
lyen züllött vagyoni viszonyaikat életük 
végéig rendezhetik, másrészt mert a fo
ganatba vett nyomor mint izeütő az elér- 
kezendóból meggyőzhette volna a nemze
tet, gondolják ók. hogy ellenállásán rést 
ütnek ugvis. hajoijék meg. mig nem 
késő ! 1

Ezt ugyan elvárhatják!
Dacolni fogunk a viharral, mig jo

gaink régi fénybon nem ragyognak! — 
Dacolni az emberi és természeti erőkkel, 
mig le uein mossuk a szenny gyászát.

A békehivek c-ak arra szolgálnak, 
hogy gyöngüljön az ellenállás tüze, mi
közben a puhulókra könnyebben rárak
hatják hatalmi eszközeik szorító gyűrűit.

A had vonalban áll Szabolcsvármegye, 
melynek lékeemelően egységes tisztika
rát. silány fizetésük megvonásával akarta 
kikoplaltatni a hatalmas ur: Kristóffy, a 
belügyek rongy megsemmisítője.

Tudtuk, hogy az előőrsöket sújtja a 
bosszút lihegők haragja és a társadalom 
kinyújtotta felemelő kezét, hogy az anyagi 
biztosítékon túl áldást és a megbecsülés 

a kincsét juttassa hozzájuk.
A másik biztosíték, a független ma- 

biróságba vetett hit nem homá- 
tható el Pestvármegye főjegyzőjének 
en jogérzetét sértő önkényes színpadi

____ ltségről tanúskodó elítélésével.
A sajtó megrendszabályozása is mo

toszkál a kis cárok agyában, — mint 
békeeszköz.

A budapsti állarnrendórség tagjainak 
kormánybiztosi minóségbeni kiküldetése a 
további. Amire silány féregnek találja a 
népitélet Kovácsot, arra hatalmában dí
szesnek rendelik Bodát. Debrecen múltja 
az ország történelme, jövője az ország 
élete!

A király megtudhatná, hogy a főis- 
páni kinevezési okmányokat aljas va
kondokok számára szerzik meg, tanácso
sán ha beterjesztenék lemondásuk elfoga
dásának láttamozás iránti kérelmét, azért 
ez nem történik meg.

Akit egyszer kihalásztak a fertőből, 
annak maradni kell, akár akar, akár nem. 
Az öreg Tahy nem is volt főispán, mert 
már lemondásának elfogadásáért könyör- 
gött, amikor Tisza huszárainak parancsot 
osztogatni akart beiktatása előtt.

És mégis a „senkinek11 nem enge- 
delmeskedőt. a törvény talaján szilárdan 
megállót fogházbüntetésre, hivatalvesztésre 
Ítélik a király nevében.

Súlyos testi sértést, avagy még azt 
sem követnek el egy emberen, ki adófel- 
ügyelók nyugdiját felemeltetni akarná a 

i főispáni nyugdíj erejéig, amiért szives 
| örömmel veszi el karhatalommal a megye, 
j a város tulajdonát, amiért szives öröm

mel vérfürdőt csináltatna a legmagyarabb 
városból és mert e közfelháborodás ért
hetően jogos szikrái megérintik a legbü- 

i nősebb szándékút, ostromállapotot terem- 
| tenek Boda parancsnoklásával, mert meg- 
í fosztották a- királyi dísztől azt, ki annak 

megalázását tűzte ki céljául.
líendbontás, hogy rendet csinálhas

sanak !
Királyi jogok megvédésének ürügye, 

hogy a császár osztrák hadtestei győzel
met arathassanak . . !!

„Lázadás" kiáltják, hogy ezren tör
nek egy védtelenre, miközben hálásak a 
védtelennek, hogy ily kedvező alkalmat 

| szerzett a Memento városában.
Égnek a vágytól, hogy a lázadás 

kézzel fogható tüneteit jelentsék a kabi
netirodának.

A végtelenség átcsap a kiszámithat- 
lanságba, de a felindulás keserűségében 
iránytűnk mégis csak az önfékezés nagy 
művészete lehet, mert mi eladtuk magún- 
kát egyszer, mikor az ezredek tulajdono
sává egy embert avattunk, de kivárjuk a 
pillanatot, mig kikopnak a katonákból.

Mert hogy kikopnak, az kiszámítható. 
Minél távolabbra esik a harc végső pontja, 
annál nagyobb rom lesz a szuronyt szo- 
gezök hadserege és mig a cd a meglévő 
hadsereg átalakítása nemzeti alapúra, ered
mény az lesz, hogy nincs kit átalakítani, 
mert az évek alatt a közös hadsereg soro
zások utján ki nem egészítve, kihal és ki
zöldül a nemzeti hadsereg fája tiszta tala
jon. Ne adjunk munkát nekik, bár meny
nyire akarnák is. mert jelen p Hallatban 
még úrrá lennének fölöttünk.

Legyen önmérsékletünk nagyobi),
mint honszerelmünk. Honszerelmünk az 
állam melegágya, ezt tartsuk meg azon 
pillanatra, mikor az állam mi leszünk és 
nem a hadsereg.

Önmérsékletünk lerontja a mai álla
mot. mert ez a hatalmi erők hazugságán 
és nem erkölcsein épült fel.

Talán szabadságvágyunk nagyobb,
mint honunk, de nem túltengő, ha az 
összezsugorodni tud az országos életből 
a megyei életbe, ha az beletud nyugodni 
a nagyobb meggyilkolásába, csakhogy
megőrizze a. részeket.

Történelmi idők kiváltják a történelmi 
hivatást és bekövetkezik a nagy csoda, 
mit nem érthet meg a világon egy nem
zetnek a tagja sem. hogy az ország, hogy 

i nem állam részekre szakadva még erő- 
| sebb, mint egységében Erősebb, mert a 
! széthullás megyei területekre nem öli ki 
! az egység tudatát, csak az egység mázát.

Nem öli ki. mert a részek az egy-
' ség akaratában vívják me 
1 az élethalálharcot és nem 

ahhoz, hogy az államnak 
zenek. Ha üt a pillanat, 
röpül végig a helyünket

g oly felségesen 
kellenek Bodák 
érvényt szerez- 
az állam fénye 

megálló had-

nekem a ,IIerr Báron* cimzós is. Azóta 
nagyobb a respectusom, meg a vendéglői 
számlám. Elénk érdeklődéssel vizsgáltam meg 
mindent, kezdvo a város védszentjétől, egé
szen a hírhedt állatkertig, amely egyelőre 
ugyan csak állatnélküli kert, de mely később 
európai nevezetességű lesz. A városi tanács 
ugyanis elhatározta, hogy az iskolákban a 
természetrajzi előadásokat szemléltető rend
szerrel fogja egybekötni. A házi állatok 
közül egy kiváló szamarat már sikerült 
megnyerni az eszme számára. (Erre az 
állásra több akadémikus is pályázott, azon
ban eredménytelenül.) A városi tanács két 
masztodont, három pleziozauruszt már meg 
is rendelt. Néhány jóhangzásu puhányt is 
kipuhatolt már egy csődbe került állat
seregletnél.

Igaz érdeklődést azonban csak egy lény 
iránt éreztem. Ez a lény egy lány volt. 
Szép volt, mint egy krompachi csillagos 
éjszaka. Először egy emeletes ház ablakában 
láttam meg. A ház homlokzatán óriás betűk
kel ez állott: Zitterbart Manó, kályhagyáros, 
alapittatott 1820-ban. Az épület főbejárata 
fölött egy igazi vaskályha függött cégér gya
nánt, vaspántokkal az erkélyhez erősítve.

Az igazat megvallva, meglepett, hogy 
Krompachban ilyen szabályos vonásokra

bukkantam. Es ez nem túlzás; a szabályos 
vonások valóságos orgiát rendeztek a bájos 
ismeretlen arcán.

Úgy látszott, hogy előkelő profilom 
hatást gyakorolt reá, mivel mihelyt eltűnt az 
ablak inogott, zongoráján gyakorolta magát. 
Először egy Cernvi-félo etűdöt hallottam 
c-durban, mely épen kedvenc nótám. Mond
hatom, hogy a kis hamis Krompachban a 
legjobban zongorázik.

Elórzékenyiilve surrantam egy mellék- 
utczába s még két és fél óra múlva is hallót- - 
tam a dallamos futamokat: do-re-mi-fa-szo-la 
stb., stb.

Lelkemben fészket rakott egy vén fecske : i 
a szerelem. Elfelejtettem, hogy tenorista 
voltam, elfelejtettem, hogy most Ilerr Báron 
vagyok, pezsgett bennem az érzés és meg
győződéssel borultam házi uram feleségének 
a rheumás nyakába, Még az éjjel »Krompach 
gyöngye" cim alatt egy eredeti szerenádot 
plagizáltam Schuberttól. Másnap inkognitóban 
elutaztam szülővárosomba, szivemben a sze
relem maláriájával.

II.
Alig győztem bevárni, hogy elmúljék az 

ősz meg a tél, kora tavaszszal beültem egy 
másodosztályú kupéba. De még mielőtt ezt 
tettein volna, a mozdonyvezetőnek 100 darab

regalitászt ígértem, hogy vigyázzon a moz
donyra, a fűtőnek ugyancsak annyit ígértem, 
hogy őrködjék a mozdonyvezetőre. (A fűtő 
küllőmben gyanút keltő alak volt, hegyes 
füleivel és előre álló állkapczájával nem sze
retnék az erdöban találkozni.) Egyben kijelen
tettem nekik, hogy ne sajnálják a kőszenet. 
A fűtő pirulva válaszolt, hogy ők csak pir- 
szenet használnak. Tulboldogságáhan (hogy 
szivart ígértem neki) engemet akart befűteni. 
Szerencsémre egy jól irányzott box megina- 

! gyarázta neki, hogy nem vagyok koksz.
Az utazás részleteivel nem akarok fog

lalkozni. Elég az hozzá, hogy egy-két lényeg
telen kisikláson kívül szerencsésen Krom- 
pachra érkeztem. Az utcákon csípős, hideg 
szól száguldott keresztül. Az égen Mednyánszky 
féle hihetetlen színű felhők okvetetlenkedtek. 
Az utcák nóptelenek voltak. A levegő mintha 
nem is C02-böl állott volna, hanem valami 
kámforszagu vegyképlelből, melyet képtelen 
vagyok feljegyezni. Csak a lisszaboni föld
rengés előtt éreztem magam ilyen kényel
metlenül.

A krompachi bakter a szegény, de be
csületes szülök fiainak hangján figyelmezte
tett, hogy jó lesz, ha haza lódulok, mert az 
északkeleti szél csúnyán kicserzi a bőrömet. 
Eleinte elhatároztam, hogy ezt a bizalmas



1906. január 6

csapatokon és hódolatteljesen mennek 
jutalomért az egységhez, a parlamenthez.

Minden törvényi okfejtés, mi a me
gyei ellenállás megtörésére irányul, hamis, 
mert van ám a megyei ellenállás megtö
résére törvény, az, amit idézni szoktak 
a mivel felfüggesztenek, de az azon időre 
szol, mikor egyik-másik szeszélyből ra- 
konczátlankodnék rendes időkben, de a 
illegtek ezés fölöttes bírósága akkor él és 
kimondhatja annak helyes vagy helytelen
ségét.

De ma őrjöngök a korlátlan bírák, 
a kik elleti kereshetnének az állam másik 
megszemélyesítőjénél, a királynál orvoslást 
a megyék külön-külön vagy együttesen, 
de ha hiába keresett az ország az állam 

eteme, a parlament, még kevesebb 
eredménnyel keresnének a részek.

Az ilyen koldustarisznyásoknál mégis 
eszi evelietobb e kitartás, mely a Hadurat 
is meggyőzné arról, hogy a nemzeti had
sereg harczosai nem a lövőgyakorlatot 
benépesítő babok.

A „Báró Hirseh Mórtt egylet 
estélye.

A „Báró Hirseh Mór* önsegélyző és 
jótékonysági egylet rendkívüli segély alapja 
javára rendezett estély az ó év utolsó napjá
tól az uj év első napjának késő reggeléig 
zajlott le a Korona vendéglő összes termeiben.

Nyíregyházán látogatottabb és sikerül
tebb mulatság aligha volt. A várakozásokat 
jóval felülmúlta a valóság. Kilencszáz—ezer 
személy vett részt a mulatságon, mely számok 
nem légből kapott lehetetlenségek, hanem a 
való tényállás.

A rendező bizottság — élén a fáradha
tatlan elnökkel és ügybuzgó rendezőséggel — 
egy teljes hónap óta permanentiában állott. 
Nem múlt el nap gyűlések nélkül, melyeken 
az ezernyi teendők lettek megvitatva és ki
osztva. Örökös sürgós-torgás volt az elnök 
lakásán és a rendező bizottság szakavatott 
buzgalma meg is teremte a gyümölcseit. Az 
estelv erkölcsileg és anyagilag fényesen si
került, nagy örömére a rendezőknek, a kik 
városunk polgárságának egy feledhetlen ke
délyes mulatságot szereztek, a minőben már 
évek óta nem volt részük. Az estélynek azon-
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bán azon okból van különösen kiváló jelen
tősege, mivel a humanismus áldásos tevékeny
ségét fejtette ki. A szegénysorsuak áldani 
lógják a „kék s z ív * szimbóluma alatt meg
tartott estélyt, mely nekik juttatja utolsó fillé
rig a tiszta jövedelem tekintélyes összegét.

Az estély védnökei közül mólt. Kahler 
Jánosnó úrasszony jelent meg, mólt. Kállay 
Andrásnó és mólt, Megyery Gózánó úrasszo
nyok közbejött akadályok miatt nem jelen
hettek meg és kimentették magukat.

Már 7 órakor kezdett gyülekezni a kö
zönség, 8 órakor zsúfolásig volt a nagy terem. 
Ekkor az ungvári 66-ik gyalogezred zenekara 
Hymnussal megnyitotta az estélyt. A cs. és 
kir. ezred hazafias zenekara őszinte elismerést 
keltett és állva hallgatta végig a lelkes 
közönség a Hymnus gyönyörű lélekemelő 
akkordjait.

Ezután kezdetét vette a hangverseny. 
A városi dalárda gyülekezett a dobogóra. 
Mielőtt azonban megkezdte volna szereplését, 
dr. Csongor Gergely ur adta elő „Anti Proló
gus* cimü ügyes és elmés monológot. A hu
moros apróság kitűnő előadása nagyon tetszett.

A dalárda Kubacska István ur szakava
tott vezetésével gyönyörű dalokat adott elő. 
A kitűnő együttes nagy élvezetet szerzett a 
közönségnek. A vezetőség ez utón is köszö
netét mond a dalárdának szives közreműkö
déséért.

Következett dr. Prőhle Vilmos gimná
ziumi tanár ur felotvasása. A szellemes és 
tanulságos felolvasás zajos tetszést keltett.

Ezután Garay, Gyula a fiatal* hegedű
művész előadásában gyönyörködtünk. Póz nél
küli szívből eredő játéka csak tokozta a bra
vúros technikával előadott zeneszámokat, 
melyeket a felhangzó tapsra magyar moti- 
vumu dalokkal kellett megtoldania.

A zenekisóretet Santroch Alajos zene
tanár ur végezte. Finom discrót játéka csak 
ismét azt bizonyította, hogy ő egyenesen 
nólkülözhetlen hangverseny termeinkben.

Garay Gyula és Lőjek Gyula urakkal 
együtt egy trióban is rósztvett. •

A műsor egyik különösen élvezetes 
pontja Ungár Erzsiké k. a. monológja volt. 
A mai táncokról szólott az elmés apróság, 
mely a mai ifjúságot találóan persiflálja. A 
közönség osztatlan és egybehangzó vélemé
nyét tolmácsoljuk akkor, a midőn kijelentjük, 
hogy Ungár Erzsiké k. a. a dilletánsok mér
téke fölött tekintélyes magasságban áll és 
túlzás nélkül állíthatjuk azt is, hogy a Besse
nyei estélyeken hasonló genrebom — még 
hivatásos művésznőktől is — kevés jobb dol
got hallottunk. Az előadást finom pointirozás
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és minden lámpaláztól ment nyugodt inter- 
predátio tette rendkívül kedvessé. A monológ 
hatását csak emelte a finom zenekiséret. Za
jos tapssal honorálta a közönség a bájos 
megjelenésű kisasszony élvezetes előadását.

Króh Vilmos ur Ábrányi Emil „Keresem 
az Istent* c. költeményét szavalta el hatásosan.

Városunk ezermestere Dokupil Gyula ur 
jókedvű couplókat adott elő nagy derültséget 
keltve. A zongorakiséretet dr. Csongor Ger
gely látta el a tőle megszokott ügyességgel.

Végül a dalárda fejezte be hatásosan a 
kitünően sikerült hangversenyt.

A kisterem gazdagon megtérített asztalai 
felé tódult a közönség. Valóságos ostrom 
kópét nyújtotta a látvány. Minden előkészület 
dacára nehezen lehetett’kielégíteni a „játék* 
után most már „kenyérre* éhező publicumot. 
Ez azonban nem a rendezőség hibája, hanem 
a Korona szálloda termének ilyen méretű 
mulatságra teljesen alkalmatlan volta.

Azután kezdetét vette a tánc. A katonai 
zenekar pompás keringőket és egyéb tour- 
táncokat játszott. A később elökeritett cigány 
zenekar pedig óraszámra húzta a tüzes csár
dást. Éjfélkor mintegy varázsütésre elaludtak 
a villanylusterek lámpái, teljes sötétség állott 
be. Az ó esztendő kimúlásának pillanata volt 
ez. Ekkor az elnök harsány szava hallatszott: 
Boldog újévet! A katonai zenekar rázendített 
a szózatra. Az egész publikum állva hallgatta 
végig együtt énekelve a hazafiasság tüzóben 
logant szent imát. Megható, gyönyörű jelenet 
volt. Kitűnő hangulat uralkodott a bálterem
ben. A jókedv hullámai magasan csapkodtak 
és a késő reggeli órákban szétoszló közönség 
egy fényes, kedélyes éjszaka emlékével tá
vozott. (P.)

Az alábbiakban közöljük a folülfizetóse- 
ket és az előzőleg megejtett gyűjtések ered
ményét :

A gyűjtő-iveken jegyezni szívesek voltak:
10ü—100 koronát: Kállay András és 

Megyeri Gézánó; Schlichter Gyula pedig 250 
liter bort adott 150 korona értékben.

20—20 koronát: Kahler Jánosnó, báró 
Feilitzsch Bertholdnó, herceg Odeschalchy 

| Zoárd (N.-Sziget), dr. Edelstein Aladárnó, 
Lichtmann Dezső, Erdélyi Kálmánná, gróf 
Pongrác Jenőnó, gróf Dessewffy Dénes, gróf 
Dessewffy Béla, grót Dessewffy Marianna.

10—10 koronát: Nozdrovicky Gyula 
(Döghe), Szaláncy Bertalan (Komoró), Liptay 
Béla (Jéke), dr. Meskó László, Kiár Gusztáv, 
Zucker Henrik, dr. Flegmann Sándor, Bleuer 
Sándor, Halasy János, Kelner Jenőnó, Groák 
Ödönné, báró Elcerlung Antal, Kun Mátyásnó, 
Haas Ignác, Burger Pál, Burger Mór, Barzó

bakter-hangot kikérem magamnak, azonban ! 
egy északkeleti szélroham-fractió erőszakosan 
eltávolított a krakólertöl. Egy kedves, de 
ismerős ház előtt találtam magam. Zitterbart 
Manó háza előtt. Az orkán ebben a percben 
con fuoco tört ki. Az eiemek hangversenyébe ' 
belenyögött a legszebb elem : a szerelem. Az 
erkélyhez erősített kályha reszketett a vihar 
korbácsolásától. Az égből hirtelen nagysza- j 
básu villámözön cikkázott alá, azután“ropp ... j 
bum . . .  bum . . .  ropp következett, egyidejű- j 
lég a fejemen erős, de heves ütést éreztem. I 
Legott feltaláltam magamat és ájultan terül- ; 
tóm el a földön. Éles, agyvelőmig ható ; 
sikoltás volt erre a válasz. Nehány perc 
múlva már vagy 8—10 pár kéz egyetemleges 
rázási műveletének voltam kitéve. Követke
zetesen nem reagáltam. Végre jónak láttam | 
szemeimet felnyitni, mert nagyon kíméletle
nül kezdtek életre kelteni.

— Él . . . ól . . . — rebegto ő diadalmas 
arckifejezóssel.

— Sajnos, de való! — szólt szemre
hányó hangon az apa. Azután felvitettem 
magam az emeletre, hol időszerűnek találtam 
torkom szakadtából üvülteni. fejemet és nyak- 
szirtemet felváltva tapogattam, ami azt ered
ményezte, hogv lefektettek.

Amig Zitterbart apa meg mama vizes i

borogatásért és cognacért mentek, addig szi
vem bálványát, ki az ágyam szólón ült. 
hirtelen, de forrón megcsókoltam, azután 
bemutatkoztam.

— Én Zitterbart Milike vagyok — vála
szolt ő és elragadtatásában pár percre kiugrott 
a bőréből, aztán megint visszaugrott.

— Az az átkozott csiznyovici kályha 
csaknem agyonvert! — folytatta az édes 
és veres szakálomat gyöngéden simogatni j 
kezdő.

Ilii
Hála a hideg prizsnicumslágoknak és 

Milike forró szerelmének, két hót múlva mint 
„lábbadozó* iábatlankodtam Zitterbart Manó 
ur családi körében. — A papa nyárspolgári 
szemei barátságtalanul szúrták telem bizal- 
inatlankodó pillantásaikat. Zitterbart mama j 
határozottan rokonszenvezett velem, ón is j 
felséges betóttjeivel.

Most már ismered kedves olvasó a mi- ! 
lieut, melyben Milike fülnevelkedett.

Egy' szép napon Zitterbart ur, kinek 
türolme°’ a kompotokkal egyenlő arányban 
fogyott, beállított szobámba, melyet Milike j 
kedves ízléstelenséggel rendezett be.

Én helyivel kínáltam meg. O tiltakozó 
mozdulatott tett.

— Kérem, érezze magát úgy, mintha i

otthon volna, — külömben pedig mivel szol
gálhatok ?

— Az ön ügyében jöttem. Ugyanis mivel 
csiznyovici kályhám (príma, á 24 forint franco 
emballage) uraságod becses főjén könnyű

• sérüléseket okozott, a fájdalomdijat 5 forint
ban állapítottam meg, mely összeget nyugta 
ellenében tisztelettel átadom.

— Oh, kedves uram, köszönöm az 5 forint 
ára részvétet, itt van róla a nyugta, de addig 
nem lesz tőlem nyugta, amig Milikét az 
enyémnek nem nevezhetem. Kedves Zitter- 
bat t ur, őrülten szeretem anyai . . . illetve női 
erényekben dúsgazdag leányát.

Zitterbart urat kerülgette a vagyonos 
osztály réme: a guta. Arca valóságos szín
darabbá változott. Kezdve a szepiabarnán, 
keresztül ment arca a cinobervörösön, bécsi 
okkeren és móregmentes nápolyisárgán (min
denütt Strobentz testvérek gyártmányait értve) 
Végre igy szólt:

— De uram! Ön félreboszól! Haza
árulónak nem adom a láuyomat feleségül. 
Donuer-wetter! Hát már nem emlékszik arra 
a jelenetre, midőn világos nappal a piacon ki
jelentette nekem, hogy Krompach nem völgy
katlanban fekszik. Ohó, kedves barátom, egy 
Zitterbart Manónak jó esze van. Kívülről 
megtudom mondani önnek, hogy hány kaláni

Tüdöbötegsegek, • ... unt, bzaaiar 
köhögés, skrofuiozis, influenza

u ellen számtalan tanár és orvos állal naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 

, , R o ch e“ e r e d e t i  c s o m a g o lá s t .

F. Hoffm ann-La K tch e &. C*. B ase l (Svájc),



4 - S Z A B O L C S 190G. január 6.

Mihályi Weinbergor Arthurné, dr. Bodnár 
Istvánná, Fried Dániel, Nyíregyházi takarék
pénztár egyesület, Villamos r. t. Nyíregyházi 
gazdasági és kereskedelmi hitelintézet, Ge- 
dulyr Henrik, Mandel Dezső (Nyírbátor), Széli 
Mihály' (Kisvárda), Lipthay' Jenőné (Görög- j 
szállás), Leveleky Gózánó, Halasy Mór, Pau- 
lik János, Bleuer Lajos, Propper Ödön, dr. j 
Kállav Rudoltnó, dr. Ernyey Jánosnó.

8—8 koronát: Básthy' Barnáné és Ro- 
senthal Gyula.

fi—fi koronát: Leveleky' Májer, Csázik 
Póternó, Krah Jenőné, és Szamuely Lajosné. j

5—5 koronát: Dr. Schőn Viktor, Kiár 
Leó, Flegmann Lipót, Harstoin Antal, Meskó 
Elekné, Somogyi Gyula, Petrovics Gyula, j 
dr. Kovách Elek, Baruch Arnold, Baruch j 
Arthur, Szabolcsi hitelbank, Nyíregyházi ál- i 
talános hitelintézet, Nyíregyházi kölcsönös 
segélvzö egylet, Olldal Jenő (Görögszállás), 
Csengery Mihályné, Kubassy Gusztávnó, dr. 
Haas Emiiné, Szopkó Alfródné, Tóth Pálné 
Weisz Ferencné, Zo'tán Józsefné, Sándor 
Mérné, Stark Ignácné, Morgenstern Dezsőné, 
Reízmann Jenő, Here Pálné, Guttmann Sa- 
muné, Dorfler Gézáné, Sándor Ferencné, 
Lichtmann Vilmosnó, Majos Istvánná, Irsay' 
Gusztávnó, HeuíFel Lajosné. Führer Ignác, 
Kovách Elekné, Somogyi Gyulánó, Grosz L. 
H.-né, Korányi Imréné, Molnár Sándornó, 
Nagy' Kálmán, Altmann Sándornó, Szakácsy 
Dániel, Domokos Géza (Budapest).

4—4 koronát: özv. Haas Mórnó, Lázár 
Kálmánná, Sütő Józsefné, Ferenci Miksáné, 
Forró Ignácné, Reich Benőné, Hoffman Sán- 
dorné, Májerszky Bélánó, llolfmann Etnilné, 
Hoffmann Mihályné, Mann Józsefné, Májerszky 
Barnáné, Polinszky Gusztávnó, Földeáki Sza- 
vay Ernőné, Ilell Kornélnó, Gyurcsány Fe
renc, Antal Lajosné, özv. Molnár Pálné, Hib- 
ján Ferencné, Majoros Károlyné, Horváth 
József, Ruzsicska Andrásnó, dr. Szopkó Dezső, 
Lenhorn Sándor, Friedmann Jakabnó és dr. 
Erdős Aladár.

8—8 koronát: özv. Zierek Edóné, Palic 
Jánosnó, Mandel Emiiné, Barzó Pálné, Kóry 
Józsefné, Kovács Józsefné, Völgyi Miksáné, 
Kiár Andor, Eltser Simon, Grosz Lajos, Szalay 
Dánielné, Engel Józsefné, Guttinann Jenőné, 
Sulyok Jánosné, Ungár Gózánó, dr. Zinner 
Samuné, dr. Gara Leone, Varga Jánosnó, 
Schvartz Józsefne, Zomborszky Dánielné, 
Prókopa Károly, Kállay István, özv. Virt- 
schafter Árminná és Britz Miksáné.

2—2 koronát: Edelstein Luki, dr. Leövey 
Elek (Nyírbátor), Bleuer Jenő (Ibrány), Sarkacii

Adolf, dr. Vadász Leóné, Lefkovits Máty'ásnó, 
Eckerdt Elekné, Stark Hermán, N. N., dr. 
Dohnáhl Józsefné, N. N., Schwarzer Izidornó, 
Ungár Lajosné, dr. Loronz Gyula, Leveleki 
Mór, Stoin Sámuelné, Öiklóssy' Istvánná, Foga- 
rassyr Józsetnó, Pákhnó, Friedmann Sándornó, 
Mészáros Ferencné, Oltványé Ödönné, Farkas 
Póternó, Führer Mihály, Baruch Arnoldnó, 
Fábry Dezsőné, Karner Vilmosnó, Antal Já
nosné, özv. Déryné, Barzó István, Schatz Ist
vánná, Bobik Mihályné. Statkievitz Románná, 
Iluray' Jánosné, Márföldy Mihályné, Weinber- 
ger Johanna, Zala Mórnó, dr. Hartstein Sán
dor, Kelemen János, Vitószky József, Klintzkó 
Pálné, Klajnik Györgyeié, Smitzer Agostnó, 
Valent Andrásnó, Miskolcy Ignácné, özv. Gutt- | 
mán Sámuelné, Fuchs Ignácné, Csapkay Je- ! 
nőné, Sípos Gy'ulánó, Moncel Dávidné, Juhász 
Elekné, Dudinszky Gyulánó, Kiár Leóné, lírán- | 
csák Emil, Groák Lajosné, Salgó Sándornó, 
dr. Hangolná, Janovich Mátyásnc, Pivnyik í 
András, Naményi Adámné, Surányi István, 
Jakobovits Adolf, Engel Adolfné, Kolner 
Edéné, Kéler Gyulánó, Oláh Gyulánó, Tesik 
Jánosné, Bukna József, gróf Reigersberg, 
Cukor Bertalan, Surányi Imréné, dr. Lauter 
Miksáné, Kubassy Arthurné, Groszmun Samu, 
Szlabocky Lnrénó, dr. Kovács Miklósné, Pap 
Jánosnó, Prékopa Dánielné, Vajay Endréne, 1 
Doktor Ármin, Vida Lajosné, Nagymátó Pé- 
terné, Gorzsás Józsof, Máca István, Janousch 
Mátyásáé és dr. Szesztay Zoltán.

1 — 1 koronát: Friedmann Samuné, N. N., 
Brüll Izidor, Cukor Ferencné, Fisch Ilermannó, 
Böhm Ignácné, Hartman Sándor, Karner Jó 
zsef, Klafter Ignác, Blumberg József, Deutsch 
Menyhért, Kovácsi Jenő, Rózsa Áron, Gold- 
stein J. Sándor, Leuchter Sámuel, Verkner 
Ármin, Pataky' Lajosné, Ilübscher Ignác, Csen
des Károly, Pásztor Pál, dr. Potrych Elemérné 
és Krey'zell Ottó.

60 íillért N. X., 50 fillért Zupkó Károlyné 
és 40—40 fillért Mitternacht Izabella, N. N. 
és N. N.

Felülfizettek :
18 koronát: dr. Ernyői János.
8—8 koronát: Engel Tóbiás közp. fel

ügyelő és Kállay Emil.
fi—6 koronát: Csengery Gy'ulánó. Csázik 

Péter és Burgor Ármin.
5 — 5 koronát: Nebenmayer Antalnó, 

Pisszer Jánosné, Márkus Károly', Wirtschafter 
Árminné. Ltchtmann Dezső, Schwartz József, 
Burger Pál, Groák Ödön és Kubassy Gusztáv.

4—4 koronát: dr. Zinner Jonö, Dalos !

hány sztropkói, hány csiznyovici kályhám 
volt raktáron 1876 junius 28-án dulután két 
és tél órakor. Első feleségem a bárónő csu- 
dás dolgokat tudna önnek mesélni emlékező 
tehetsegemről.

— De kedves Manó bácsi (hogy a manó 
vigyen el) ez csak tréfa akart tenni (hát ez 
volt az a krompachi borjú ! eleinte is oly'an 
ismerősnek tetszett) csak próbára akartain 
tenni helyiérdekű hazafiságát! S hogy fénye
sen bebizonyítsam, mennyire rajongok Kroin- 
pachért, elhatároztam, hogy nevemet , Völgy
katlan “-ra magyarosítom.

Manó őrülten ugrott a nyakamba, féltem, 
hogy a vagyonos osztály réme Manót a 
nyakamon fogja letárgyalni. Sajnos, félelmem 
alaptalan volt.

— Tied Mili és minden, ami hozzá tar
tozik. Szeretett fiam, tedd őt boldoggá, meg
érdemlőm. Hass, alkoss és gyarapits! főleg 
ha»s, erre fektesd a fősulyt! — deklamálta 
Manó és homlokon csókolt.

A besötétedö szobába Zitterbart Mama j 
és jegyesem rontottak be. Milike kezében 
egy milligyertyát tartott.

Manó igy mutatott be a feleségének :
— Völgy katlan Ignác, Mili leány'unk 

völegóny'e!
Még az éjjel brúdert ittam Krompach 

kitűnőségeivel, beleértve a harangozót, meg

az uj állalkert igazgatóját is.
További boldogságom repertoárja a 

következő:
1. Egy hót múlva lakzi.
2. Nászutazás a Tátra, Mátra és a 

Fátrába.
3. Cégváltozás. Az uj cég: „Zitterbart I 

és Völgykatlan“.
4. Leányom születése, ki a keresztség- 

bon „Gócpont" nevet kap.
Ez az elhatározásom óriási lelkesedést 

i szült a városban, mely fényes ünnepi diszt 
; öltJtt. Egész nap deputációk fogadása, üdv- 

lövések, éjjeli, zenét kapok, díszpolgárnak , 
választanak. En vagyok a legnépszerűbb I 
ember Krompachban. Kedves Gócpontocskám 
gyönyörű szőke baba és kitűnő emésztésnek 
meg rennomónak örvend.

A műsorban különben Gócpont egyelőre 
az utolsó pont.

*
Kedves nyíregyházi pajtásaim! súgok 

nektek valamit. Manó apósomnak van még 
három leánya, kitűnő nevelésű gyerekek, 
csak nem rég jöttek haza egy drezdai zár
dából. Igaz, hogy van egy' szépséghibájuk, 
t. i., hogy csúnyák, hanem az lényegtelen.
A fő az, hogy az erkély fölött vadonatúj 
kályha csüng, mely kedves kötelességének 
fogja tartani, hogy a fejetekre essék !

Péter, Fazekas János, Básthy Barnáné, Herz 
Pál és Guttmann Samu.

3—3 koronát: Mandl Emil, llofferLászló, 
Weinberger Ferenc, Lichtmann Vilmos, Kál- 
mánchelyi Endre, Klein József, Húsz József, 
Oldali Béla, Hartstein Sándor, Altmann Ber
talan, Brüil Ede, Juhász Etele, Kolowrath 
százados és Iludák Károly'.

2 korona 50 fillért—2 korona 50 fillért: 
Molnár Sándor, Oláh Géza, Lakner Ödön, 
Maca István, Mitternacht Izráol és Ungár 
Géza.

2—2 koronát: Dr. Fried Sándor, dr. 
Haas Emil, Kóry József, Csillag Nándor, 
Magi Antal U.-Xánás, Lefkovits Máty'ás, Kroh 
Jenő, Wallfisch Károly', Grünspán Adolf, 
Huny'adi László, özv. Guttmann Sámuelné, 
Stein Mérné, Szamuely Lajos, Farkas Márton, 
Burger István, dr. Guttmann Zsigmond, Szohor 
József, ifj. Márkus György, Polacsek Oszkár. 
Horváth József, Fleiner Lajos, Asztalos Má
tyás, Pollák Dezső. Klein Izsó, Marsaiké 
Gy'ula, dr. Juhász Sándor, Silberstein Ignác, 
dr. Propper Dezső, Weisz Béla és Brüll 
Simon.

1 korona 50 fillért—1 korona 50 fillért: 
Hibján Ferenc, Britz Miksa, Fuchs Ignác és 
Kralt Bálint.

1 — 1 k.-t: Guttmann Henrik, Nandrássy 
Aurél, Kállay István, Rothschild Sámuel. 
Valent András, Reich Benő. Epstein Karolin, 
Cukor Ferenc, V einberger Johanna, Blumberg 
József, Blumberger Jakab, Sikoiszky' István, 
Sáray Sándor, Spitzer Ignác, Geppol Tivadar, 
Halász Mór, Novák Ernő, Sulyok János, 
Murányi Géza, Jagica Károly', Blau Mór. 
Polinszky' Ágoston, Engel Adolf, Blum Ignác, 
Friedmann Sándor, Roth Sámuel, Strassa 
Béla, Gliick Dezső, Kártyán Sámuel, Bubik 
Mihály', Ferenci József, Szappanos Józsefné, 
Opris Oszkár, Bodnár Pál, Kulcsár Kálmán, 
Baruch Jenő, dr. Erdős Bertalan, Kmotrik 
Lajos és Gurbán László.

50—50 fillért: Szitha Gedeon és Moór 
József.

Sütemények, hús, bor és más italok 
adományozásával hozzájárultak : Schlichter 
Gyulánó, dr. Zinner Jenőné. Weisz Ferencne, 
Lefkovits Máty'ásnó, Stark Eliásnó, Herz 
Pálné, Döríler Gózánó, Lakner Ödönné, 
Schvvartz Adolfné, dr. Zinner Samuné. Oláh 
Gézáné, Spitzer Ignácné, Pintér lstvánnó, 
Bohus Gusztávnó, Kmotrik Lajosné, Asztalos 
Mátyásné, Fráter Aladárnó, Eördögh Lajosné, 
Sáray Elemérné, Lőjek Józsefné. Apagyi 
Lajosné, Mohr Józsetnó, Vajda Dezsőné es 
Turnusz Edéné úrnők.

Jegyeiket megváltották: Ilubner Géza 
10, Rónay' Jenő fi, Csengery Kálmán 5, 
Bartha József 5, Lőjek József 5, Lichtblau 
Jakab 5, Eisler Károly 4, Statkievic Román 
4, HeuíTel Lajos 10 koronával.

A polgármester urnák a Korona-szálló 
termei es a szükséges kellékek, az Ipar
testület elnökségének a termek, Hibján 
Ferenc urnák az asztali készletek díjmentes 
átengedéséért; az adományozók es felül- 
fizetöknek támogatásaikért, a szereplőknek 
és mindazoknak, akik munkálkodtak az estély' 
sikerének érdekében, fáradozásaikért ez utón 
is hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség.

örvény hatósági közgy
Foly'ó hó 10-éro, vármegyénk főispánja 

gyűlést hivott össze. Az alkotmány védelme 
tárgyában hozott határozatoknak ministert 
megsemmisítését is tárgyalni fogják, minek 
folytán igen látogatottnak Ígérkezik a gyűlés. 
A tárgysorozat 8(5 pontból all, melyek közül 
a fontosabbakat a következőkben ismertetjük:

Tárgysorozat:
Belügyministeri leirat a nemzeti ellent- 

állás tárgyában hozott 444, 445, 446. Bgy\ 
1905. számú közgyűlési határozatok megsem
misítése tárgyában.

uja.bb
Ruha bevonatok, virágok, legyezők, báli keztyük stb. nagy választékban kaphatók:

G O L D S T E IN  J .  S Á N D O R  d iv a t  ü z le té b e n
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Belügyministeri leirat a vármegyei java

dalmazásnak 1906. évi január hó 1 -ótól való 
beszüntetése tárgyában.

A m. kir. bolügyminister leirata a ház
tartási alapban támadt hiány megtérítése tár
gyában.

Kereskedelemügyi m. kir. minister a 
vásárrendtartási szabályzat tervezetét véle
ményezés céljából megküldi.

Moson, Hajdú és tíókésmegyók törvény
hatóságainak átiratai az _ alkotmányos rend 
helyreállítása érdekében Ő Felségéhez felirat 
intézése iránt.

Az alkotmány védő bizottság javaslatai.
A X. nemzetközi alkoholismus elleni 

congressus megkeresése az általa javasolt 
intézkedések végrehajtása tárgyában az or
szággyűlés képviselóházához és’ a kormány
hoz felirat intézése tárgyában.

Alispáni jelentés a vámos utak építésére 
felvett 800 ezer koronás kölcsön annuitásá
nak részben a trv. útadó alapból történt fede
zetéről.

Egészségügyi bizottsági jelentés özv. Kis 
Mátyásné t.-dobi gyógytár haszonélvezőjének 
F.-Dada községben egy fiók gyógytár léte
sítése iránt.

Egészségügyi bizottsági jelentés Kis- 
várda községben egy önálló községi orvosi 
állás szervezése és ezzel kapcsolatban a kis- 
várdai járásban levő közegészségügyi körök 
újból vab) megalakítása tárgyában.

A tisztviselői nyugdíj választmány javas
lata néhai Mikecz János alispán árvái felemelt 
neveltetési járulékának megállapítása tár
gyában.

Tisz:'ügyészi vélemény Nyíregyháza vá
rosnak a 'éggyár és léghűtő épületének léte
sítése tárgyában kötött vállalati szerződés 
jóváhagy; a kérdésében hozott határozatára.

Tisztiügyészi vélemény Nyírbátor köz
ségnek járda létesítése tárgyában hozott 
határozatára.

Gencsy Albert, Bogáthy József és társai 
kérvénye a Nyírséget érdekló útvonalok ki
építése tárgyában.

Tisztiügyészi javaslat Nyíregyháza város 
képviselőtestületének a ilatzel-fóle alapítvány 
visszafizetése tárgyában hozott határozatára.

Nyíregyháza város képviseletének néh. 
Vad Lajos volt utibiztos temetkezési járuléka 
tárgyában hozott határozatára.

Kisvárda község képviseletének a pol
gári fiú iskola állami kezelésbe adása tárgyá
bán hozott határú 

Ezeken kivit 
zárszámadása és 1 
az oklevelek kih

;ta.
fel van véve több község 
Itségelóirányzata, valamint 
Jetése is.

Ha tgverseny.
\  „Nyiregy! izai műkedvelők köre* 1906. 

hó i -én szerdán, a városi szin-evi januar
házban,sajátalapjc javára nagyszabású müvósz- 
estélyt rendez, nely iránt a 'nagyközönség
körében általános az érdeklődés.

De ez magától érthető is, mert 
van alkalma a nyíregyházai közönségnek 
olyan kiváló művészek előadásában gyönyör
ködni, mint ezen hangverseny közreműködői 
A kitűnő művészek műsor számai valósággal 

a hangversenyek történetében, 
közreműködő művészetük leg-

ritkán

szenzáczios 
mert minden 
javát fogják nyújtani.

Közreműködnek a hangversenyen : Rasko 
Géza a .Népszínház8 kiváló énekes művészé, 
Raskó Gézánéa „Népszínház1*_ nagytehetsegu 
drámai művésznője, Kiss Kiara a „Magja 
kir. Opera" jeles koloratur enekesnoje es 
Papp Miska a „Vígszínház8 kitűnő művészé, 
Magyarország legjobb „János vitéz* bagója. 
Zongorakisórö dr. Csongor Gergő >.

Na^V érdeklődésre számíthat Benczy 
Gvilla és Sárav Elemér hírneves zenekara- 

is, a kik önálló sommal
szerepelnek a műsoron. Azonkívül a Rasko

fül.,

Géza által énekelt vig és édes bús magyar 
dalokat is Benczy Gyula és Sáray Elemér 
zenekara fogja kísérni.

A hangverseny kezdete pont 8 órakor, 
egyek már most válthatók Jakobovits Fanny 

k. a. tőzsdéjében, valamint a rendező bizott- 
sag tagjainál a következő árak mellett: Alsó 
és felső páholy 12 kor. 50 fill., támlásszók 
J kor., körszók 2 kor. 50 fill., I-ső emeleti 
zártszék első sor 2 kor. 50 fill., a többi sor 
1 kor. 50 fül., II-emeleti zártszók 80 
deák hely 80 fill., karzat 50 fillér.

Műsor: 1. Nyitány, előadja Benczy Gyula 
és Sáray Eiemér zenekara. 2. Rudnyánszki 
Lajos: „Válasz egy bölcsnek", szavalja Papp 
Miska a vígszínház tagja. 3. a) Rossini: Ária 
a „Sevillai borbély" c. operából, b) Rossini: 
„Gárdista keringő*, énekli Kiss Klára a m. 
kir. opera tagja. 4. a) IIuszka-Martos: „Bob 
herczeg* melodráma. b)Beranger: „A szegény 
asszony", előadja Raskó Gézáné a népszín
ház tagja. 5. a) Kacsóh Pongrácz dr.: „Kék 
tó", b) Kacsóh Pongrácz dr.: „Rózsaszál*, 
c) Ileitai Jenő: „Náni-Náni“, énekli Raskó 
Géza a népszínház tagja. 6. Ábrányi Emil: 
„Monológ", elmondja Papp Miska a vígszínház 
tagja. 7. a) Strausz József: Ária a „Denevér* 
c. operából, b) Magyar dalok: „Ha elmegyek 
nemsokára messzire", „Szeretőt keresek*, 
énekii Kiss Klára a m. kir. opera tagja. 8. a) 
Herczeg Ferencz: „A bekvártólyozás" c. vig 
monológ, b) Bállá Miklós: „Palika8, elmondja 
Raskó Gézáné a népszínház tagja. 9. a) Gou
nod : „Pauszt* Valentin imája, b) Zierer: In
duló a 7777 c. operettből, c) Fráter Loránd : 
„A vén betyár*, énekli Raskó Géza a nép
színház tagja. 10. Benczy Gyula és Sáray 
Elemér zenekara.

Előfizetési felhivás.
Az évnegyed alkalmával tisz

telettel kérjük azon előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, hogy a 
megrendelést mielőbb megújítani 
szíveskedjenek.

Előfizetési ár:
Egész é v r e ...................8 korona

. . . . .  4 
yed év r e ...................2

Fél évre 
Neg

H Í R E K .
Samassa köszöneté. Városuk nevében a 

polgármester üdvözlő-iratot küldött az egri 
érsekhez, bíborossá avattatása alkalmából; 
melyre tegnap vette polgármesterünk a kö
vetkező szép levelet: Tekintetes Májerszky 
Béla urnák, Nyíregyháza város Polgármeste
rének. Tekintetes Polgármester Ur! Bibor- 
nokká kineveztotósem alkalmából a Nyíregy
háza város tisztelt közönsége részéről tolmá
csolt üdvkivánatokat benső köszönettel vettem. 
Ha szent egyházam és szeretett hazám hosszú 
szolgálatában változatlanul vallott elveimnek 
ezen legmagasabb elismerése a nemes város
ban örömet ébreszt, ez a kegyelet ama 
gyöngédségéből fakad, mely engem és Nyír
egyháza városát szóttóphetetlenül összefűz. 
Szives üdvözlésük kiváló öröme és igen nagy 
vigasztalása hanyatló koromnak, mert kitün
tetésem fényét azzal a ragyogó sugárral 
növeli, mely ottani kedves híveim vallásos
ságának és hazaszeretetének gyarapítására 
szívesen hozott áldozataim hőn óhajtott ered
ményeit tiikrözteti szemeim elé. Jóleső figyel
mükért újból köszönetét mondva, főpásztori 
szivem teljes szeretőiével óhajtom, hogy a 
beköszönt uj év Nyíregyháza város folytonos 
előhaladásának s minden egyes lakosa sok 
lelki örömének napjait hozza meg. — Kelt 
Egerben, 1906. évi január hó 3-án. Dr. Samassa 
József s. k.. bibornok-érsek.

Újévi tisztelgés. Azon édes örömet, azok 
biztató reményt, melylyel az újévet köszön
tem szoktuk, hazafias aggodalom, a jobb 
jövő iránti kétség váltotta fel a mostani 
újévkor. A szerencsétlen, zűrzavaros helyzet, 
az áldatlan politikai körülmények miatt a 
szokásos testületi üdvözlések elmaradtak 
ugyan; de annál meghatóbb, annál lelkesebb 
volt az egyes hivatali főnököknél történt 
baráti üdvözlés, mely záloga a testvéries 
egyetértésnek a jöhető megpróbáltatásokkal 
szemben. Nyíregyháza város tisztviselői kara 
azonban teljes számmal jelent meg Májerszky 
Béla polgármester előtt, hol a hazafias, füg
getlen érzelmű Bogár Lajos főjegyző találó 
szavakkal üdvözölte a közszeretetnek örvendő 
polgármestert és ecsetelte a mai rendkívüli 
politikai viszonyokat. Májerszky Béla polgár- 
mester őszinte szavakkal köszönte meg a 
róla való újévi megemlekezóst. Amikor pedig 
szerencsétlen politikai helyzetünket érintette, 
arcán kigyuladt a hazafiui lelkesedés szent 
tüze, a meggyőződés folyton emelkedő hang
ján jelezte, hogy hü fia hazájának, városának 
minden megpróbáltatással szemben. A polgár- 
mester ajkáról a hazafiui fájdalom keserű 
érzete szólt. Minden szavának gyújtó hatása 
tükröződött vissza a tisztviselők arcáról, akik 
a polgármesterben egy oly hivatali vezért 
tanultak ismerni, aki a tett, a cselekvés em
bere akar és tud lenni, ha az igaz hazafiság, 
az alkotmányvédelem a legszentebb hazafiui 
erény gyakorlására hívja a tisztikart. A pol
gármester szív  és meggyőződésből fakadó 
beszéde kitörülhetlenül vésődött emlékezetünk 
világába. Kzt onnan kitörülni a legvakmerőbb 
önkény nyers erőszaka sem lesz képes soha! 
A polgármester újévi beszéde visszhangra 
talált a hivatalos helyiségek falain túl is s 
ma úgy tekintünk polgármesterünkre, mint 
aki bátrán, hazafias érzülettel néz elé minden 
eshetőségnek.

Az alkotmányvódö bizottság hétfőn Bory 
Béla elnöklósóvet ülést tartott. Mezőssyr Béla 
képviselő, a bizottság előadója jelentette, 
hogy a tisztviselők kártalanítására, minden 
felhivás nélkül 234,800 korona gyűlt össze. 
Minthogy az adományok előreláthatólag meg 
fogják haladni a négyszázezer koronát, a 
megye közönsége két éven át tudja fizetni 
összes tisztviselőit, a megválasztottakat és 
kinevezetteket egyaránt. Mikecz Dezső vár
megyei főjegyző bemutatta Kristóffy József 
belügyi ügyvivő rendeletét, amelylyel a vár
megye összes tisztviselőitől összes illetmé
nyeiket megvonta. A bizottság fölhatalmazta 
Dessewffy Aurél grófot, Bory Bélát és Me- 
zössy Bélát, hogy minden hó elsején az 
összes tisztviselők eddig élvezett összes java
dalmait, a dologi kiadások fedezésére kapott 
összegeket is utalják ki. Szikszay Pál alispán 
a belügyi ügyvivőhöz intézett föliratában 
kifejezte a miniszteri rendelet törvénytelen 
voltát. A fölíratot, amelyet a bizottság ülésén 
s fölolvastak, nagy tetszéssel fogadták.

Nyilvános köszönet. Kiár Gusztáv ur a 
maga es családja nevében néhai megboldo
gult édes atyjuk Kiár Dávid elhalálozása 
alkalmából 500 koronát volt kegyes hozzám 
juttatni a város szegényei között vallás- 
különbség nélkül való kiosztás céljára. Fo
gadja a tisztelt család ezen nemes lelkű 
jótékonyságáért a magam és a város szegé
nyeinek hálás elismerését és köszönetét. 
Nyíregyháza, 1906. január 2. Májerszky Béla, 
polgármester.

A megyei tisztviselők fizetésének letiltása 
általános feltűnést keltett a megyében. Meg
nyugvással vették azt azonban tudomásul, 
hogy még a múlt hó 31-én minden tisztviselő 
hiány nélkül kapta meg január havi járandó
ságát az alkotmányvódö bizottságtól.

Előadás. A solyemtenyósztési főfelügye
lőség f. hó 7-én délután, az ág. ev. népis
kolában előadást tart a selyemtenyósztós 
hasznosságáról.
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A titokzatos utas. Kedd este a helybeli 
vasúti állomáson feltűnést keltett egy fiatal 
ember szokatlan viselkedése, akit a 8 óra 39 
perckor Debrecen felől érkező vonat utasai
nak leszállása után vettek észre. Izgatottan 
kérdezősködött a Budapest felé menő vonatok 
indulásáról. Amikor megmondták neki, hogy 
8 óra 54 perckor Debrecenen át megy a leg
közelebbi vonat, kijelentette, hogy arra nem 
megy, hanem Csap vagy Miskolcon át szeretne ! 
elutazni. Lehetőleg kerülte a nyilvánosságot I 
és azt a benyomást tette az állomáson levőkre, 
hogy a találkozást kívánja valakivel elkerülni. 
Kilenc óra 5 perckor el is utazott Miskolc felé. 
Másnap hozták a lapok a debreceni uj főispán 
bántalmazását és azt, hogy titkára vissza mene- j 
kült a vasúti kocsik közé. A szemtanuk azt i 
állítják, hogy a mi állomásunkon átutazó sá
padt arcú fiatal ember személyleirása teljesen 
összevág a Szirmai Ödönével, Kovács Gusztáv 
debreceni főispán titkárájóval.

A .Báró Hirsch Mór" jótékonysági és 
önsegélyző egylet december 31-iki estély 
tiszta jövedelmének mikénti felosztása iránt 
a végrehajtó bizottság már részben határozott, 
a mint az alábbi kimutatásból kitűnik. Rész
letes és pontos felosztásra vonatkozó kimu
tatást a jövő számunkban tesszük közzé: 
Jótékony nöegyletnek 50 kor., Izr. nöegylet- 
nek 50 kor., Rabsegélyző egyletnek 50 kor.,
5 szegény gyermek felruházására felekezeten- 
kónt á 20 kor. =  100 kor,, Rendőri önsegélyző 
egyesületnek 20 kor., Városi árvaház 30 kor., j 
Tanítók házára 50 kor., Gimnáziumi tápintézet j 
30 kor., Önkéntes tűzoltó egylet 20 kor.

Nyilvános nyugtázás. Kemecsén karácsony j 
második napján tartott táncmulatságon felüí- j 
fizettek a következők : Cs. Pásztor Péter 2 K, 
Márkus Péterné 2 K, Hegedűs Antal 1 K, Tót 
Antal 1 K, Horvát Gyula 1 K, Kulcsár János 
1 K, Jakab Bertalan 1 K, Teremi Gusztáv 1 K, 
Teremi Béla 1 K, Bálint András 20 f., Fischor 
Béla 20 f., l'dvarhelyi Péter 1 K, Juhász Fe
renc 1 K, Eberhardt Pál, Kulcsár József 2 K, 
Juhász Ferenc 2 K, Mikecz András 1 K, Pász
tor József 1 K, Nyerges Sándor 20 f., Balog 
Károly 30 t., Filep József 20 f., Feldmesszer 
Hermán 1 K, Bartha Barna 1 K, Kis Sámuel 
1 K, Tamasószki László 4 K, N. N. 20 f., N.
N. 2 K, N. N. 1 K 50 f. A íelülfizetöknek 
ez utón mond köszönetét a rendezőség.

Ex-lex megszűnte után 30 nap múlva 
esedékes. Ezeket a szavakat lehet olvasni j 
most az illetékekről szóló fizetési meg- j 
hagyásokon. Érdekes előzménye van a be- j 
vezetések, melyet olvasóinkkal a kövotke- | 
zökben ismertetünk. Említettük már lapunkban, 
hogy felhívtuk a törvényhatóságok figyelmét j 
arra, kogy a fizetési meghagyásoknak szoká- I 
sós szövege félrevezeti az egyszerűbb embe- ! 
reket, mivei az ex-lexre való tekintet nélkül, j 
a vételtől számított 45 nap múlva végrehajtást : 
és 5 százalékos kamatok felszámítását mondja ’ 
ki. Sokan ingóságaikon értéken alul is túl ! 
adtak, hogy a vélt kötelezettségnek eleget j 
tegyenek és igy anyagilag is károsodtak. — i 
Megkeresésünk folytán a törvényhatóságok ’ 
felírtak a kormányhoz, mely kényszerűségből j 
elrendelte gummibélyegzökkel a fenti szöveg- I 
nők a meghagyásokra való rányomatását. j 
Ez által nagyot esett a kormány bevétele, ! 
mert az önkéntes befizetések száma sokkal ! 
kisebb.

Tűz. Szerda délben a Korona-szálloda * 
pincéjében kigyuladt a kátrány, melyet az ; 
építés alatt álló jeges pincéhez szándékoz- i 
tak felhasználni. Az égő anyagtól tüzet fogott i 
a pince falazatának burkolata is. A tűzoltók j 
a tolytó füstben csak nehezen tudtak boldo- ' 
gulni, melyet megnehezített az is, hogy a 
nedvesség elszigetelése végett a falak szu
rokkal és kátránnyal voltak bevonva, melyek 
olvadtak és az oltókra csepegtek. A tüzet 
több órai működés után folytották el. A tűz 
keletkezésének kiderítése czéljából a vizsgá
lat folyik.

Felhívás. A rendőrkapitányi hivatal által 
felhivatnak mindazok, a kik Amerikába indul
nak, hogy az elindulásukat, a kik pedig onnan 
visszajönnek, visszaérkezésüket a rendőrkapi
tányi hivatalban saját érdekükben mulhatlanul 
jelentsék be.

Halálozás. Múlt számunkban a helybeli 
főrabbi haláláról Írott közleményünkben ki
fejezést adtánk azon érthetetlen jelenségnek, 
hogy dr. Silberfeld Jakab hitszónok nem 
tartott beszédet. Megbízható helyről vesszük

azon értesítést, hogy a prédikátor a halálozás 
után rögtön felajánlotta azt, de a család 
ridegen visszautasította. Az egyház nem 
akarta a békétlenkedést a gyászeset alkal
mával s úgy határozott, hogy nem küld ki 
kebeléből szónokot. Tartozunk ennek kijelen
tésével az igazság érdekében.

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egy
házkerület eperjesi Collegiumának jogakadé
miáján az 1905—1906. tanév 11-ik felére a 
beiratások 1906. január 9-tól 19-ikéig oszköz- 
lendök ; az előadások január 23-ikán veszik 
kezdetüket. Utólagos felvételnek január 20— 
22. napjain dékáni-, azután pedig tanári-kari 
engedólylyel lehet helye. A kik jogi tanul
mányaikat csak most fogják kezdeni, azok 
az érettségi bizonyítványt, a kik pedig az 
egyetemekről, vagy más jogakadémiákról 
lépnek át, azok csupán eddigi leckekönyvü- 
ket tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. A 
félévi tandíj 50 kor. Evangélikus lelkészek, 
tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül va
gyoni viszonyaikra — minden további folya
modás nélkül a tandíj felét fizetik. A vizsgá
latok határideje január 5-től 15-ikóig terjed. 
A jogakadémiai hallgatók általában részesül
hetnek a Collegium kebelében fennálló, e tanév 
elején újonnan épített s kényelmesen felsze
relt tápintézet kedvezményeiben; ebéd- és 
Vacsoráért a II. félévben — január 1—junius 
végéig — 90 K.; csak ebédért a II. félévben 
50 K. fizetendő. Az erre érdemesek igényt 
tarthatnak a Collegium által évenkint kiosz
tatni szokott ösztöndíjakra; valamint a sze- 
génysorsuak tandíjmentességre, tápintózeti-dij 
elengeoésro s a jelentékeny alaptőkével ren
delkező .Jogász segély-egylet* támogatására 
számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, vala
mint a collegiumi nagy könyvtár a hallgató
ság rendelkezésére áll. Mindennemű felvilá
gosításokkal, levélbeli megkeresésre is, szí
vesen szolgál a jogakadémia igazgatósága.

Vásár áthelyezés. Kereskedelemügyi m. 
kir. minister 84840 —V-1905. szám alatt Nyir- 
bakta község kérelmére megengedte, hogy a 
f. évi január hó 22-ikóre eső országos vásár 
az 1906. évben kivételesen január hó 29-én 
tartassék meg.

Rálött a hitelezőjére. Megírtuk lapunk
ban, hogy Franki Dávid korcsmárosra múlt 
hó 21-ón egyik vendége rálőtt, és a véreng
zésnek a rendőrség vette elejét. Arról érte
sítenek bennünket, hogy a merénylőt Piv- 
nyik Mihálynak hívják és virsli árulásból 
tartja fenn magát. Azóta is mogjelent Franki
nál és ismételten fenyegette a korcsmárost
és családját lelövéssel Felhívjuk rá a rendőr
ség figyelmét.

Cigányok garázdálkodása. Ma egy hete 
Hankószky Istvánná udvarára, amikor a 
tulajdonos távol volt, beállított vagy 10 fel 
nőtt cigány. A hátulsó lakásban csak 2 nő volt 
otthon, akik úgy megijedtek, hogy elbújtak. 
Bántódásuk nem is lett, mert az első lak
osztály ajtajának és ablakainak felfeszitósét 
kezdték meg. Az utcáról két mészárossegód 
ment be a zajra és kiverte a cigányokat. A 
rendőrség elfogta a Kolompár-famíliában a 
tetteseket.

A nyiregyházavidéki kisvasutak által meg
kezdett teherszállítás nagy mérvet öltött. Na
ponta 2 — 2 vonat megy Nyíregyházáról 
Dombrádra és vissza. Tulnyomólag dohányt, 
óletnemüt és kőszenet szállítanak rajta.

Bezárt iskolák. A városunkban uralkodó 
vöröshimlö miatt az olemi iskolák és ovodák 
e hó 12-éig zárva tartatnak.

A báró Hirsch egyesületről. A jótékony
ság apostolának nevét viselő „Báró Hirsch 
Mór egyesület* felvesz tagokat egész 50 éves 
korukig. Az egyesület törzstagjait és hozzá
tartozóit betegség esetén gondos orvosi gyógy
kezelésben, gyógyszerek díjmentes kiszolgál
tatásában és a törzstagot heti 10 korona 
pénzsegélyben részesíti, elhalálozása alkal
mából pedig hátramaradott családjának meg
felelő segélyösszeget nyújt s ezeken kívül 
40 koronával járul az elhalt tag részére állí
tandó sírkő költségéhez. Egyesületünk tehát 
hivatalnokok, kereskedők és kisiparosok 
részére különösen figyelmet érdemel ama 
körülmény, hogy az or>zág minden részében 
fiókirodái és orvosai vannak, tehát a 
törzstag valamely helyről való elköltözés 
által jogait nem veszti el, hanem fiókirodái 
székhelyén az egyesület által nyújtott összes
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kedvezményeket továbbra is élvézheti. Az 
egyesület 3 osztályt állított fel és pedig: Az 
A) osztályba felvétetnek tagok 40 éves korig : 
havi járulék 6 korona; a tag elhalálozása 
esetén hátramaradottjai az alapszabályokban 
foglalt feltételek mellett 2400 korona segély
összegben részesülnek. A B) osztályba fel
vétetnek tagok 45 éves korig; havi járulók 
4 korona 10 fillér ; a tag elhalálozása esetén 
hátramaradottjai ugyanazon feltételek mellett 
1200 korona segélyösszegben részesülnek 
végre a C) osztályba felvétetnek tagok 50 
óvos korig; havi járulék 3 korona lJ  fillér; 
a tag elhalálozása esetén hátramaradottjai 
ugyanazon feltételek mellett 600 korona 
segélyösszegben részesülnek.

Köszönet nyilvánítás. A magyarországi 
famunkások nyíregyházi csoportja által ren
dezett mulatságon felülfizetni szívesek voltak: 
Schlichter Gyula 10, Epbinder Károly 10, 
Engel Adolf 4, Jancsurák Jánosnó 2, Pálro- 
vics László 4, Kóry József 2, Hogyan János 3, 
Szabó Elek 1, Komlós György 1, Pátrovics 
Gyula 6 koronát; Korcsolay Antal 1 kor. 80 
fillért; Rozs József 80, Bogár Istvánná 80, 
Beviz István 40, Burger Mór 80, Luncel Já
nos 60 fillért; Rozs István, Szabó Istvánná, 
Deák Józefnó, Krajcsovics István, Szabó La
jos, Salamon N., Csicska N., Matócsy N., 
Kosa N., Tenikl Rudolf, Vészinger N.-nó, 
Briznyin Ferencnó, Béres András, Diecsmann 
N., Pozsonyi Jánosáé 20—20 fillért. Fischer 
József 12 Jrb. könyvet ajándékozott a könyv
tár javára, amelyért, valamint a felülfizetése- 
kórt ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a 
rendezőség.

Sorhuzas. A katonaügyosztály a sorhu- 
zást f. évi febr. hó 10-én tartja meg.

Keseskedök tolvaja. Özv. Dankó Istvánná 
tarcali illetőségű nő pár hónapja lakott váro
sunkban. Egyedül abból ólt, hogy a boltaj
tókba kiállított árukat lopdosta el. A napok
ban tetten érték, és a rendőrséghez kisérték 
be a károsok.

Technológiai Lapok. Ennek a legrégibb 
magyar nyelvű gépészeti, elektrotechnikai és 
ipán szakfolyóiratnak a múlt óv december 
31 kelt, XVII ik évfolyam 24-ik száma a kö
vetkező érdekes tartalommal jelent meg. 
A cukorgyártásról. Ereky Károly. — Elektro
mos üzemü szóncső-kemencók. György Elek: 
— Szemle. — Vegyes közlemények. — Üz
leti hírek. — Szerkesztői üzenetek. — Tar
talomjegyzék az 1905. évfolyamról. — Állás- 
közvetítő-, eladási és vételi rovat. — Hirde
tések. — Mindazoknak, akik a gépészeti, 
elektrotochnihai, ipari szakismeret és tevé
kenység -ránt érdeklődnek és a hazai mű
szaki irodalomnak fejlődését pártolni hajlan
dók, ezt a kiváló hazai folyóiratot, melyet 
Szabó Gusztáv, műegyetemi tanársegéd és 
M. A. V. gépészmérnök és Sziklai János 
szerkeszti, a legmelegebben ajánljuk. Mutat
ványszámot a kiadóhivatal (Budapest V., Ná
dor-utca 28. sz. kívánatra ingyen küld.

Katonai lóvásárlás. A közös hadügymi- 
nister fölkéri a gazdákat, hogy jelentsek be 
Nyíregyházán a gazdasági tanácsosi hivatal
ban, a községek lakosai pedig szolgabirósá- 
gaiknái azokat az eladó csikókat, a molyok 
a jövő óv tavaszán lesznek három évesek. 
Legalább 157 centiméter magasnak kell lenni, 
s hátas lónál megkívántaié jó vórü, termetű 
s korrekt járásúnak. A lóavató bizottságok a 
bejelentések alapján a gazdasági egyesüle
tekkel karöltve fogják kijelölni azokat a he
lyeket, a hol annak idejön a lovakat elő kell 
vezetni. A lóavató-bizottságok az alkalmas 
lovat nyomban készpénzen megveszik és pe
dig darabonkint 500—650 koronáért.

Kiss T. Emmának a beit éren újonnan 
nyitott dohánytözsdójére és bólyegárudájára 
felhívjuk olvasóink szives figyelmét

Szabolcsmegyei Naptár cim alatt a vár
megye összes tisztviselői, kereskedői és ipac 
rosai névsorát magában foglaló naptárt adót 
ki Klafter Ignácz könyvnyomda tulajdonos. 
Ezen könyvet mint nélkülüzhetlent ajánljuk 
minden koroskedönek, iparosnak, gyáiosnak, 
ügyvédnek, pénzintézetnek és a hivataloknak. 
Kapható a Feronczi-fóle könyvkereskedésben 
és a kiadó könyvnyomdájában (Pazonyi-u. 9.)

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Technikai okok folytán 

nem hozhattuk. Egy kis türelmet kérünk.
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Legdivatosabb báli kelmék, Crystallin. Rádium, Crepp de Chine t  
továbbá Crystallin batiszt s különösen a legújabb himzett |  
Cristallinek egyes ruhákra minden színben legnagyobb vá- !• 
= — lasztékban kaphatók ----- - w
UNGÁR LIPÓT divat és fehérnemű üzletében.

(4 Rendkívüli olcsón és jól csakis az

|f E l s ő  N y í r e g y h á z i  B a z á r b a n
í(4j lőhet vásárolni, hol minden elképzelhető áru a legnagyobb választékban kapható.

Jjcgalkalmasabb névnapi és m enyasszonyi ajándék tárgyak.
ír* i ../? _„___ u __ _ii .̂. ux~~\x ___1 .1 ----- ix ni___ 1-----

3
Férfi, női és gyermek trico, ing. gallér, kézelő, nyakkendő. Classe kez- 

^ tyű, harisnya, házi czipó és gyermek czipók.
£jj Teljes konyha felszerelések, remek szobadíszek.

§ Feltűnően nagy raktár díszes gyermek-v«|-' c_j • o
§ kocsikból.

Tisztelettel
Beutscü J.

(4 )
i4
&

Hibján S. füszcrkereskedő előtt.
m m

Hatóságilag engedélyezett

V É G E L A D Á S .
ÓRÁK, ÉKSZEREK és LŐSZEREK

w  minden elfogadható árban
-  kiárusittatnak = =

Sulyok János
órás és ékszerésznél. Nyíregyháza Pazonyi-utca 2. sz
Nikkel órák du pl alappal 4 K.-tól félj. 
Ezüst órák 5 koronától feljebb.
14 kar. arany függök 3 60 K-tól félj. 
Sulylyal járó inga órák ütő szer

kezettel 25 korona.

T ü  ( l ó b a j t ,
köhígést, eln já'tásodást, erSs 

meghűlést gyóqjli
HaSépi-f s ió

e g y  ü v e g £ r a  5 k o r o n a
K apható :

,.{pos!o!-gyó5iiszerlártian“
E p é s t ,  l é z s e l - k c r ü t  63. s *

Meglepő jó hatásúnak bizonyult
i

írja Kossuth Porom:, dr. Rózsally Alajos : 
a budapesti ni. Icir. államrendörség^ tő- ( 
orvosa, dr. Tóthfalussy Gyula a M.Á. V. 
h. tőorvosa, Hindy Szabó László bel
ügyin. tanácsos, báró Báníly Farkasné, 

és számtalan előkelő orvos stb.

I N D A S Z E S Z
(sósborszesz)

csúz, rheuma, fejfájás ellen.
Nyíregyházán kapható:

Blumberg József és Eisler Károly uraknál.

Jkidkídk, JkidkiÁíiikiÁiJká

Legjobb varrógépek
kaphatók:

Herskovits Gyula
varrógép raktárában

Nyíregyháza, Iskola-u. 3 (Pavlovits-féle ház)

Singei* és mindenféle rend
szerű varrógépek házi szük
ségletre és ipari használatra.

[lé
kényelmes

1417/1905. v. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. 
járásbíróság 1905. V. 1178. számú vég- 
zéseáltal dr. Kemény Samu ügyvéd buda
pesti lakos végrehajtató javára Ligeti 
Károly nyíregyházi lakos ellen 47 ko
rona 90 fillér tőke, e hirdetés 10 korona 
64 fillér dijával és eddig összesen 43 
korona 28 fillér perköltség követelés ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag le és felülfoglalt és 
1705 koronára becsült, gyógyáruk és 
boltberendezésből álló ingóságok nyilvá
nos árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a nyíregyházai kir. 
járásbíróságnak 1905. V. 1173|3. számú 
kiküldést rendelő végzése folytán a hely
színén, vagyis Nyíregyházán, alperes üz
letében leendő eszközlésére 1906. évi ja 
nuár hó Il ik napjának délelőtt lOVa óraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-cz. 108.§-ban meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nyíregyházán, 1905 évi decem
ber hó 28-ik napján.

Oláh Gyula
kir. bir. végrehajtó.

r é s z l e t f i z e t é s r e !
F i ó i t t í l E t : Kisvárűáü, Beregszászoü és M átészalkái.

T W T

Hirdetések jutányos áron fel

vétetnek a kiadóhivatalban.
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Két vizsgázott fűtő, azonnali belépésre kerestetik. Bizonyít
ványok beküldése, fizetési igényeik megjelölése mellett kéretik.

Köolajfinomitó gyár Nyirbogdány*
o o o c x x x w d o o o o o o o o o o o o o o o o o

Q  A „Bóni“ gyártelep és mezőgazdasági r. t. O 
szöllösgazdaságánál Nyírbátor.a

E L A D Ó
8

8
8
6
5
5

korona,

minden betegségtől ment, szokványszerii, lajtiszta 
sima szőllővresszök jegyzéke:

100.000 drb Cliass. d’oré .
100.000 * „ Viber .
100.000 „ „ blanc .
20.000 „ zöld sylvani
50.000 „ olasz rizling
30.000 „ vegyes borfaju, szép. erőteljes porbujtás 

— foltozásra igen alkalmas — 25 korona, vala
mennyi ezrenként, ingyen csomagolással, nyír
bátori vasútállomáshoz szállítva.

Megrendelésnél i!t előleg küldendő.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O O O G O

ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  Á R A K !
Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a „Korona" 
épületben, (a íMEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

P O S 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. ó vevő közönség szives pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

PKEI SZ BERTALAN.

Óriási választék ! Pontos kiszolgálás!

....>X>XXOXXíO
--------------------------------------------

Iszákossá!? nincs többé! ||
K ív á n a tr a  b á r k in e k  b é r m e n te se n  k ü ld ü n k  ^  
ejry próbát a C o za p o rb ó l. K ávé, te a , é te l  v a g y  v.-< 
«zeszes ita lb a n  e g y fo r m á n  a d h a tó  az  iv ó  tu d ta  

n é lk ü l.

Vadnai Béla

A Cozapor többet ér, m int a világ minden szóbeszéde XX 
a tartózkodásról, mert a esodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly csendesen és biztosan 
hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tud ta  nélkül adhatja és az illető mégcsak nem is 
sejti mi okozta javulását.

Coza a családok ezreit békite tte  ki ismét, sok sok 
ezer férfit a szégyen és becstelenségtől m egm entett, kik 
később józan polgárok és ügyes üzletem berek lettek. Temér- XX A

mAóWXX
$
I m>x

dók fiatalembert a jó  ú tra és szerencséjéhez seg íte tt és sok 
embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak 
kik kívánják, egy próba adagot és egy köszönő Írásokkal telt 
könyvet díj és költségm entesen küld. hogy így bárki is meg- 

3 v í győződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 'egészségre teljesen 
XX ártalm atlan.
v J  Képviselőink, kik szerünket raktáron tartják  és akik  bárkinek dijme-

tesen egy könyvet adnak a következők: N agy Kálmán gyógyszerész tir.
XX Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg N yíregyházán kiviil lakók

egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PRÓBA 137. sz. C07A INSTITLTE
Vágja ki ezen szelvényt és küldje még (DCpt. lv>7).

XX ma “ ev^ek^rniér, levelezőlapok 10fillér- 62, ChlHlCCr} LiHlP,
VX vei bérmentesitendök.) LoildOU, A N G L IA .
XX

XX
>v
XX
WmVVXXv.vXX
XXxx
XX
xx
fii.YX
>V<
Wxx

4 É
H  fényképészeti és fénykópnagyitási g j

műterme Iskola-utca 3. szám. ^
-------------------------------------------------------------------------- igs>

•̂ 1 Ajándéknak alkalmas művészi kivi-
^  telii fényképek naponta borús vagy esős ^  
Jj| időben is délután 5 óráig

% villanyvilágítás m ellett gj
^  készíttetnek.

külön bejelentéskor, alkalmi est, 
vagy biil előtti felvételek vsílaiwviiági- 

tS! tás mellett mindenkor eszközöltetnek,í:<x3|
<^1 Kiváló tisztelettel:

Vadnai géla. §|
y.W .’x v.V V<>XXXXXXXXXXXXXXX

Építtetők
figyelmébe!

$Ii é [J o  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képcsleve- 
H d  lezö lapot küld o o o o o o o o o o o o o

%%
Ha elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 

tenni o o o o o o o o o o o o o o o

a

Ú

Q

Molnár János épitö (Nyíregyháza, gróf Károlyi-utca 
3. sz. a., özv. Wolant Andrásné őnagysága házá
ban) elvállal minden e szakmába vágó uj épületek 
készítését és tervezését, nedves falak szárazzá té
telét, valamint az építkezés terén előforduló bármely 

munkálat teljesitósót. — — —

’ L

i
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J b  l |  r> névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
l l d  mely más nyomtatványt akar készíttetni

%  %

SS
%

%

- ^

VjZ L % .\
\  %

JJrj bármilyen könyvet beszerezni
■11(1 akaró  o o o o o o o o o o

í l o  hírlapokra, vagy folyóira- 
11(1  tokra van sziikséue o o4

A. <S>„ %%
<a  f y

*ío\ '  C
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tokra van szüksége
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NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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