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Reflexiók Kállay Andrásnak 
Szabolcs vármegyéhez intézett 

szózatáról.
I r ta :  D r. P r ö h l e  V ilm o s .

Jó ideje már, hogy politikai cikket j 
nem irtain, ami pedig korábban szinte 
szenvedélyem volt. Nem a szabad elha- ; 
tározás, hanem valami belső ösztön, mely 
erősebb volt akaratomnál, ösztökélt, hogy j 
a helyi sajtóban visszhang nélkül no hagy
jam a politikai eseményeket. Pár hónap- I 
pal ezelőtt azonban nyugodt meglontolás 
után letettem a tollat abban a meggyő
ződésben, hogy az érvelés ideje lejárt.

Mikor az első csend- és rendőri fe
dezet megjelent az első megyebiztos 
beiktatásának kierőszakolására, mikor a 
kormány zsoldjába szegődött nemzetközi 
naplopó sereg az ellenzéki sajtó ellen 
elkövette ismert merényletét, azt mon
dottam magamban, hogy ezzel vége van I 
a szóbeliségnek, mert minden vita foly- i 
tatható bármely magas hangon egészen 
a végső berekedésig, és újra kezdhető, 
mihelyt a rekedtség annyira amennyire 
elmúlt; de amint egyszer vita közben 
a tettlegesség megtörtént, azzal a vita

'*) Ezen cikkel nem mindenben éllünk egyet. Kö
zöljük azért teljes egészében, bogy az ellenvélem ényeket 
is megismerjék olvasó nk.

a józan ész fóruma elől a nyers erő 
tor urna elé utasítódéit. A csendőri és 
katonai fedezettel végbemenő főispán- 
beiktatás pedig oly tettlegesség az al
kotmány vita terén, moly elnémit min
den argumentátiót s a legvakmerőbben 
inauguralja az erők mérkőzését.

Hogy mindennek dacára megint csak 
rászántam magamat az Írásra, annak 
oka az a cikk, melyet Kállay András, 
vármegyénk volt főispánja, buzdításul 
intézett a szabolcsi magyarsághoz, mint 
„öreg barátja, régi hű bajtársa" várme
gyénk hazafias közönségének.

Szabolcs népéhez, tehát nekem is 
szól, s ezért el is mondom, mit gon
doltam, mikor végig olvastam.

Ami a cikknok első, oktejtő részét 
illeti, arra nézve beismerem, amit régóta 
tudok, hogy írója mély történelmi tu- j 
dással, széles közjogi látókörrel, sok 
tanulmányon, sok tapasztalaton ólesült 
ítélőképességgel dolgozik ; s ha meggyő- ! 
ződésem szerint az érvelés ideje már 
rég lo nem járt volna, örömmel bocsát
koznám a cikk o részének taglalásába, 
birálgatásába. Do mit segít ma rajtunk 
a történelem elmúlt eszmények felett 
való tárgyilagos Ítéleteivel, mit segít 
rajtunk a törvénytudás, mit használ maga í 
a „lex lata“ még akkor is, ha minden

jogunk a napnál világosabban nyer benne 
kifejezést és szentesítést?!

Amióta honpolgáii jogaimmal és 
kötelességeimmel törődöm, mindig negy
vennyolcas voltam; nem mintha én a 
„lex lata“-nak ép olyan tisztelője nem 
volnék, mint bárki más, hanem azért, 
mert a negyvennyolcas párt progamm- 
jában láttam azt a célt, mely felé a 
magyar nemzetnek törekednie köteles
sége és szent hivatása; mig a hatvan- 
hetes kiegyezésben egyrészt szövege
zésének szándékosan előidézett kétér
telműsége, másrészt eddigi kezelési módja 
miatt, nem bízhattam.

Mindennek dacára készségesen el
ismertem a kiegyezésnek törvényes vol
tát mindaddig, amig a király nevében 
el nem követték az első erőszakot az 
lS67-diki licitatióból még meg mentett 
autonóm jogaink ellen.

Az első erőszak megtörténte előtt 
ugyanis a király és a nemzeti képviselet 
között felmerült nézeteltérést természe
tesnek tartottam a kiegyezési törvénynek 
kétértelmű és homályos volta miatt, de 
mind í íratlan, de annál szentebb isteni 
és emoeri törvénnyel ellenkezőnek tar
tom az érvelést, ép úgy mint magát 
az erőszakot, ha azt követeli, hogy né
zeteltérés esetén a nemzet engedjen, ha

T A II (J A.
A pócsi kegykép előtt.

Magyarok Asszonya, pócsi Szűz Mária,
Miért kellett megint könnyednek hullnia? 
Aagy árvaságunkat azt siratod talán,
Amely végig vonul most a magyar hazán. 
Mert saját testvéreink fordultak ellenünk. 
Od’adták prédának nyelvünk és nemzetük. 
(Óh hány nyelv meggyaláz, mily sok Iái)

[megtapod.
Megsiratni való hazám ez a napod.
Miért sírsz jó Anyánk ? Hulló könnyed árja 
Újabb csapást jelent e magyar hazára ?
Vagy rajtunk könyezel, kik elhagytunk téged,_ 
Tántorgó lábunk a bűn útjára lépedt.
Keresed fiaid zokogva, mint Rákhel .. . 
Hiába keresed; nem találod már fel! 
Megsebzett szivednek vére az a könycsepp, 
Sajgó sebeidre írül óh mit öntsek ?
Avagy könyhullásod vigasztalás nekünk, 
Hogy már üt az óra s szép napra ébredünk ? 
Óh csak öntözd akkor örökséged földét, 
Jlo^y hit- s honszerolmünk soha ki ne öljék, 
Mentsd meg könyed árán ezt az árva népet,

Melyet annyi balsors, annyi bú megtépott. 
Miért sírsz jó anyánk ? Csak a vak nem látja: 
Az Isten ujja ez, az Isten csodája.

D öm ötör G yörgy.
plébános.

Bnkovai Abszi meghalt.
(Folytatás.)

— Un jogász — szólott a hoszzu csönd 
után —, igy némileg collegám . . . .

— Feiette. . . .
— Jó, jó . . . .  épen őzért önt kérem 

arra, hogy egy hirt közöljön a világgal . . .
— O h  uram ! boldog leszek .. .
— Ne szakítson minden pillanatban félbe
— Kérem .. .  kórom ...
— Adja hírül — folytatta elcsuklóhan- 

gon — adja hírül, hogy Bukovai Abszentius 
meghalt! —

— D e...
— Semmi de . . .  ne féljen . . .  ne csapjon 

valahogy lárm át... Egy csöpp kedvem sincs 
öngyikossá lenni . . .  Ma beadtam a lemondá- 
snmat, és holnap leszek Ismét az, a ki voltam 
25 évvel ezelőtt: Bodoiay András... Igenis, 
ezelőtt 25 osztendővol Bodoiay voltam „y“-nal 
és V* századon keresztül — s most a behor- 
padtnak látszott moll kidomborodott, a fény

telen szemek csillogni kezdtek — Bukovai? 
„i*-vel... mert az Abszi gyerek demokrata, 
demokrata volt ám__

— Megbocssáson uram, de nem értem a 
dolgot. . .  nem lenne szives . . .

— Helyes no... becsületes képű fiatal 
embernek látszik ...

— Lehet — tiszteit veterán ur szólítot
tam a szerénységnek nem valami dicsérendő 
alacsony fokán,- csak most nem vagyok meg
borotválva . . .  szerdán belotört a kaparom a 
szappanos-habba . . .

— Ejnye igy ö— a nagy füllentésre 
kissé vidámabban — fene egy borotva lehetett

— Igen .. . nagy fene volt.
Denique: figyeljen id e ... 20 éves ko

romban, mikor még „y“ voltam kegyetlenül 
belebolondultam a nemzeti egyik tenger sze
mű kis szőkeségébe . .. jobban éltünk, nagyobb 
békességben, mint a mythologiai Philemon és 
Bancis .. . sóvárgóbban vártuk egymást, mint 
Penolope az ő bolygó görögjét.. . Szerettük 
egymást nagyon, nagyon, mint a hogy egy 
Petőfi szeretni tud . . .  Nem volt egy nyugodt 
pillanatom, ha öt nem láthattam .. .  nem volt 
nálam irigylendöbb ember, mikor dobogó 
kebelét nem kevésbé, szörnyen dobogó keb
lem,- repeső szivem kővárán megpihentotte.. .  
Szent esküvést tett a nap minden órájában

Ajánlom a legdivatosabb báli és estélyi újdonságokat, u. ni. ruha 
bevonatokat, flilter és csipke diszeket czipők, virágok keztyükét, sí b.

■“ i s l e r  K á r  oTisztelettel: Telefon 114.

,apunk egyes szán ionként Hirseliler Mórnál kapható. Mai számunk ő oldalra terjed.



9 . . S Z A B O L C S 1900. január 20.

azt hirdeti, hogy nemzetnek uralkodójá
val szemben nem lehet igaza.

Nem szándékozom, hosszadalmas 
íejtegetésekbe bocsátkozni, csak annyit 
jegyzők meg, hogy a hatvanhetediki ki
egyezés, melyre mint „lex lata“-ra 
annyi hivatkozás történik, módot nyúj
tott nemzeti létünk ellenségeinek arra, 
hogy ne csak nemzeti szabadság eszmé
nyünket no engedjék megvalósulni, ha
nem fegyveres erőt is alkalmazhassanak 
ellenünk mihelyt komolyan kérjük a ki
egyezésben is világosan elismert mara
dék jogainknak tiszteletbentartását.

Gondoskodott pedig a kiegyezés 
minderről oly alaposan, hogy ugyanak
kor, mikor az egész magyar törvény- 
hozás egyhangúlag kimondja, hogy al
kotmányunk veszélyben van, kénytelenek 
vagyunk konstatálni, hogy veszélyben 
torgó, nyíltan is, orvvul is támadott jo
gaink védelmére nincs egy szál kato
nánk, se egy szál puskánk, s a legelső 
csatasorba nem állíthatunk mást, mint a 
vármegyei tisztviselők önzetlen hazaíi- 
ságát, meg egy pár kosár záptojást; ab
ban a tudatban, hogy miként Bánffy 
Dezső oly lelkesen mondotta annak ide
jén, az ő kitartásuktól függ a győzelem.

Hogy pedig ennyire védtelenek va
gyunk, annak a kiegyezés az o k a ; 
úgy, hogy ón nem tudok benne egyebet 
látni, mint egy olyan lealázó és ve
szedelmes leszerelési formulát, mely 
nemzetünket az önvédelem minden esz
közétől megfosztotta.

Hogy eme hihetetlen és szégyen
letes gyengeségünk mellett tanácsos és 
alkalomszerű volt-e harcot kezdenünk, 
aíelett vitatkozzék az, akinek akadémikus 
jellegű vitákban kedve telik, én csak 
annyit mondok, hogy ha jogaink eláru
lása és elkobzása olyan arányban ha
ladna tovább, mint ahogy folyt 1S67. 
óta következetesen, úgy nem csak, hogy 
jobb alkalmat nem találnánk a küzde
lemre, hanem egyre gyorsabb léptekkel 
haladnánk a teijes erkölcsi megsemmi

százszor és ezerszer, hogy a mi nagyszerel
münk vágtelen, örökké tartó lesz . . ,  És a ze
nekar egy szomorú nótába fogott :

,Uszi rózsa, fehér őszi rózsa, mire
az ón Abszi barátom röf számra kezdte hul- 
tatní a megindulás hő áradatát... Tán öt 
percig tartott a dolog. . .  magam is komoly 
lettem . . .

— Es egyszerre csak megtagadott... el
hagyott . . .  el a kigyó egy semmiségért.. ah !..

— Uram!— szólottama részvét hangján 
— vigasztalódjon... elvégre is emberek va
gyunk : ez mindnyájunknak a sora . .. Egyszer 
csalunk, máskor csalatunk . . . Szivem mélyé
ből móitánylom az ön szörnyű bánatát, noha 
magam is rá volnék szorulva a hangos rész
vétre . .. En is igy jártam . . .  nekom is volt 
egy gyönyörűséges Cleopatrám ... Oh ! ha 
ön tudná mennyire rajongtam érte, ha ön el 
tudná képzelni, milyen istenektől irigyelt 
perceket töltöttünk el együtt... Nem, uram, 
nem (s itt kivettem a zsebkendőmet; szemte
lenül influenzás voltam) nem felejtem e l . . .  
nem bírom elfeledni... nem.. .  soha . . .  soha 
azt a remek uzsonnákat, a melyeket nálunk 
kaptam . . .  Oh ! minő cáviár... monnyi son
kás-zsemlye ... Mindig emlékezetemben ma
radnak, utolsó koporsó szögemig kísérni fog
nak azok az órák, a melyekot az ö kedvéért

sülés felé, melyből már nincsen feltá
madás.

A küzdelem megindult nemzeti lé
tünkért, becsületünkért; nem okoskodni, 
hanem tenni kell!

Es ezért üdvözlöm örömmel Kállay 
András cikkének azt a részét, moly 
nem törvény magyarázatokkal, alkot
mánytörténelmi analógiákkal s eshető
ségekkel dolgozik, hanem arra felel, 
hogy mit kell tennünk az adott viszo
nyok között.

Gyenge felszereléssel, úgyszólván 
koldusbottal és koldustarisznyával indul
tunk neki a küzdelemnek, de ha már 
neki indultunk no tágítsunk.

Vármegyénk tiszti kara ott áll az 
első csatasorban, s nincs más fegyvere 
az erőszak szuronyaival szemben, mint 
agyontépett, agyontaposott törvények 
foszlányai.

Ne nézze őket tétlenül senki, álljon 
melléjük s hozza meg ki-ki a maga ál
dozatát a legvégső odaadással. S ha a 
bukás gyengeségünk szükségképeni ío- 
lyamánya leszen, ám bukjunk, csak 
őrizzük meg jó hírünket.

Veszítsünk el bár mindent, ami akár 
mint valóság, akár csak mint ábránd 
nemzeti kincsünk volt, csak becsületün
ket mentsük meg az el nem tajzott 
szittya vér végső elszántságával.

Ez Kállay András cikkének jel
mondata és befejező buzdító része, 
melynek mély jelentősége volna akkor 
is, ha nem Kállay András, hanem vala
mely jelentéktelen hétköznapi egyén 
irta volna.

Aláírom; igaza van! E jelben a 
diadal valószínű, a dicsőség biztos!

Az aradi bitóíák lelett ítélt és még 
ítélni fog a történelem! A véres porban 
aléltan fetrengö Hungáriát a vértanuk 
dicsfénye övezi, mig hóhéraitól min
dig undorral fogja elfordítani arcát a 
világszabadságnak elöbb-utóbb diadalra 
jutandó géniusza.

Akkori bukásunk mélységes tragi

kuma az eszmék örök világában örök 
dicsősége nemzetünknek, örök gyalázata 
ellenségeinknek.

tí mikor elmerengek a múltakon, 
mikor Mikes Kelemennel a Márvány
tenger zúgását hallgatom, mikor gondo
latban Battyáni Lajosnak, Damjanich 
Jánosnak utolsó lépteit követem, önkén
telenül tör ki keblemből e sóhajtás: 
Magyarok nagy istene! Ha már a puhái
éi nem mulhatik tőlünk, inkább legyen 
még egy Bach-korszak mint még egy 
hatvanhét!

Kés lvisvárdaenses!
Előkelő helyről azt a kérdést intézik 

hozzám, hogy elérkezettnek íátom-e már, 
két évvel ezelőtt tett Ígéretein szerint, az 
időt arra, hogy a kisvardai szesz adó 
csonkítás ügyet megvilágítsam ? avagy 
igaz volna, hogy lapomat is. mint állítólag 
több más lapot, lekenyerezték volna. Ilyen 
és eh ez hasonló kifejezések vannak a fel
szólításban. Nohát ez ellen ezen a helyen 
a leghatározottabban tiltakozom. Az en 
lapom mindig mindenkivel szemben, a 
legíüggetlenebb volt, soha senkitói semmi 
irányban befolyásolva nern volt, árinál ké
vésébe kenyereztetett le.

Noha elégszer betörték is érte fejün
ket, de az igazat, nem törődve azzal, hogy 
tetszik vagy nem tetszik, mindenkivel 
szemben kimondtuk. De spécié il ebben az 
ügyben, valamint más ügyekben, ahol a 
közügy mellett egyént kellett volna meg
hurcolni. arra az álláspontra helyezkedett 
lapom, hogy az embervadásza* nemes (?) 
sportját nem űzi; és az eseményeket min
dig a közérdek szempontjából mérlegeli. 
És magamba fojtottam sok emberrel szem
ben, vakondok túrásaiból kifolyó, jogos 
felháborodásomat, és nem ragadtattam 
magamat személyes térre.

Hej pedig engem, olyanok, kiknek 
működése nagyon is a nyilvánosság elé 
való a legundokabb módon bántottak meg. 
Kiterjesztettek akna munkáikat vállala-

a legképtelenebb hazugságok componálására 
fordítottam... És ö is elhagyott... pedig 
meghiheti, hogy szeretőit. . .  imádott, kopa
szodó fejem, egy elszabadult vizslának készü
lő angol telivórt feltartóztatható orrom dacá
ra . . .  E dolgok nem bántották ő t .. .  Sőt e- 
gyenosen azt állította, hogy a gyorsan ko
paszodó fö a nagy állam férfiúi képességet 
árulja el (már-inár a haza második bölcsónok 
proponált) dallamos hangja folyton azt csi
cseregte: „Nagy orr sas orr hosisógre vall.. 
(Csak később tudtam meg, hogy o frázisokat 
Kürytől hallotta a „Királynő fórjó“-ben.) A 
mint mondám, a vége az lőtt, hogy a sutba 
dobott a nyavalyás.. .  S mig ón magamra 
vagyok hagyva minden pillanatban kiszakadni 
készülő szivemmel, tantalusi kínommal, fáj
dalmammal, mig a kei oszt alatt majd-majd 
összoroskadok, mig az anya földbe kívánkozó 
testemmel a siralmas Kálváriát járom, addig 
ö ma már boldog nagymama. . .  Ép a múlt 
pénteken született a tizenhetedik unokája... 
„i* ur a collegalitás érzetében bizalmasan 
rázta meg jobbomat, aztán pedig érdeklődve 
kezdett rám nézni. . .

— Hány éves ön ?
— Húsz leszek március Idusán...
— Furcsa. . .  különös gusztusa lehetett 

no do mindegy, ez nem tartozik ide . . .  Nem

mondtam még el önnek, hogy miért hagyott 
e l . . .  Eccer egy szép estén azzal állít haza, 
hogy ö a jogász bálba akar menni. .. Igye
keztem nem is haiíani a dolog felöl, mert-szó 
köztünk maradjon— nem tudtam táncolni... 
Azt füllentettem neki, hogy árt a szivemnek

— Oh nekem sem szabad a fülem miatt..
— T .. e .. s .. s .. ó .. k ?
— Nem szóltam egy szót sem ...
— De igen .. mintha heccelni akarna. 

Halja az ur, kend nagy bitang ám . . .
— E .. ó .. n ? .. Jól van . . .  miért ne 

volnék az ? ! . . .  Ilyesmi reám, a mucsai atya
fira Pesten csak hízelgő lehet.. .e

— Nos és mi történt aztán?,..
— Aztán?., aztán ö azt mondta, hogy 

az nem igaz... biztosan nem tudok táncolni 
ő pedig nem lesz .olyan férfié, aki még a 
Kreiczpolkát som tudja eljárni. . .  Ami engem 
illett, két napig folyton a zsebemben szoron
gattam a revolvert és a harmadik napon — 
beiratkoztam egy tánciskolába... s ott kutya 
módon belejöttem az ugrálás mesterségébe. .

— És ö ?
— Férjhez ment egy öreg bankárhoz, 

mire ón a táucban, ivásban, kártyázásban és 
pezsgőzéshen kárpótolni igyekeztem magamat 
s lett belőlem Bukovai Abszi.. .

— Azt hiszem uram, nem vagyok an-

B á l i  i d é n y r e.. . .  y* ^ -
a legújabb ruhadiszek, gase szövetek, csipkék, szalagok, sólymok és plisso fodrok. Továbbá báli

keztyük, harisnyák és legyezők dús választékban kaphatók:
^  ^  ^  I G N A T  Z d i v a t á r u  üzletében (Városház-palota.) =====
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toranv is. olyanok, kiknek saját vállala
taik előtt elég seperni valójuk lett volna; 
és van ma is. .Mert vállalatom alapításá
nál. bizonyos szokásos baksist nem juttat
tam egyeseknek, kiadták ellenem a jel
szót. hogy tönkre kell tenni, a vállalatot 
aztán, közülök valamelyik majd olcsón 
megszerzi.

Tudva azt. hogy a vállalat ingatlanai 
busásan megéri a megszerzési árt, mely 
vállalatban nekem és annak vezetőjének 7< 
részünk van.

Kezdték azon, hogy már az alapitó 
bizottság egyeseit, talán még börtönnel is 
rémitgették. Megalakulás után, olyan írás
beli informátiót adott egyik híres bank 
director a vállalatnak egyik igazgatósági 
tagjáról, a ki elismert többszörös millio
mos (de nem korona értékben): „hogy 
meglehetősen vagyonos ember41 és végig 
piszkolt az egész vonalon, akkor, mikor 
íróasztalom fiókjában, teljes névaláírással 
ellátott, büntető bíróság elé tartozó dol
gokat az illetőről, fenti okból, nem közöl
tem, — viszonzásul az illető megtette, 
vagy megtétette, hogy kiszimatolva egy 
helyet, hol vállalatom részvényeire 6 5 ö/o 
hitelt adtak; oda behívatta, hogy azok 
egy krajcárt sem érnek. Tette ezt akkor, 
midőn nekem teljes hitelt érdemlően bizo
nyítottak. hogy az illető vállalatánál vissza
élés számba menő manipulációk történnek, 
dacára a magas diviozendáknak.

Aztán egynémelyik valóságos struc 
politikát üz; fejét a homokba dugja és azt 
hiszi, mert ő nem lát, más sem lát. Pe
dig mi látunk! Látjuk az ellenünk indított 
hajszának még a rugóit is. jól lehet, hogy 
az intnkusok cselédjeiket tolják előtérbe, 
holmi kávéházi moeskolódásoknál. Ezeket 
az alom bogarakat eddig figyelemre sem 
méltattuk.

Tudom, hogy sokaknak nem tetszem 
én, sem azon egyén, ki üzletileg közel áll 
hozzám, mert elég vakmerők vagyunk, 
azokat a kezeket, amelyek bennünket sár- j 
ral dobá'nak, nem csókolni, de önérzetes !

férfiakhoz illően, nyíltan ütünk vissza, ha 
az ellenséget kipuhatoljuk.

Nos, mindezeket összegezve, azt üzen
jük a kérdést tevő urnák, hogy közlendőit 
bocsássa rendelkezésünkre; és ha azok 
tárgyilagosak, mi a közlés elől nem fogunk 
elzárkózni, és akkor látni fogja, hogy nem 

j voltunk és nem vagyunk lekenyerezve.
Szerk.

Gőzekeszövetkezetek.
— Irta : Szikszay Sándor, gn/A. egy!, titkár. —

Nem keresem az okát a kulturális fejlö- 
désuek, mert nem vagyok biztos abban, hogy 
a sokak által hangoztatott tudományos k u 
tatásokat le nem nyomnák-ó egy igazságos 
mérlegen a sokszor igen gyarló igények ; de 
végre is elég az az örvendetes tény, hogy 
a kultúra halad és pedig a legnagybb nehéz
ségeket,— magát az indolatiát is leküzdve 
állandóan és teltartózhatatlanul.

A még nem is régi mócsvilágot a villany, 
a gyalog cigány küldöncöt a telefon és tá
vírda, a ludtollat az Írógép pótolja és ha 
Árpád apánk 1000 évvel később indult volna 
el Ázsiából, bizonyára nem azon a farünkös 
kerekű továbbitó eszközön, hanem alighanem 
automilon hozta volna be élete párját vagy 
talán éppen léghajón.

Még ón is láttam egy gazdaságban em
lékként megőrizve a tisztán fából készült ekét 
és egy oly cséplőgépet, melynek hajtó erejét 
egy oly szerkezet adta, illetve közvetítette, 
amelynél két széles hengeren alkalmazott 
lejtős lemez hídon járó állat ösztönszerü lép
teivel hozta mozgásba a két hengert.

Az emberiségnek, — legalább közvetett 
értelemben, — legszükségesebb lótfenntartó 
eszköze az eke, nélkülözhetetlen, miként a fő 
elemek ; misem természetesebb tehát, mint azt 
hogy úgy ennek magának mint a használa
tához szükségelt erők alkalmazása, — s mind. 
kettőnek egyiites célszerűsége tekintetében 
kifejtett számos kutatás és kisórletozós ma 
már szarto elismert gőzéke construálását ered
ményezte.

Nem akarom éppen ez alkalommal a 
gőzeke művelés előnyeinek igen sok neve
zetes tételeit hosszasan leírni, mert végtére 
is igen sok állításnak akadnak bizonyos kö
rülmények között ellenérvei is, annyival is 
inkább, mert hiszen gazdasági tevékenysé
günk, — sajnos legnagyobbrészt nem a két
szerkettőn, hanem leginkább subpositiókon

3

alapszik, — s azért elégnek tartom ezek kö
zül csak egy két fontosabb körülményre 
rámutatni.

Minden különös elméleti és hosszú ta
pasztaló képzettség nélkül is bizonyára be
látja mindenki, hogy a gőzökével végezhető 
mély szántással kihasználatlan ős és: tápdus 
réteget hozva a felszínre, mélyen porhanyitva 
talajunkat, az erősebb gyökérzetü és gumós 
növényt legteljesebb kifejlődésben, sőt a szá
raz időjárás elviselésében is nagyban előse
gítjük s hogy gyöngébb gyökerezetül termé
nyeink kifejlődését is biztosítjuk.

A második, és pedig talán az előbbinél 
is fontosabb, mert kényszerítő körülmény : az 
állati erő aggasztó hiánya.

Megyénkben is, amidőn örömmel törtük 
fel a még csak pár évvel nádat és gyékényt 
termő, avagy sikvizes területeket, ugyanakkor 
mesterségesen és következetesen apasztottuk 
átiattenyésztésünk fő kellékeit, a Jegelő és 
kaszáló területeket illetve állatállományunkat, 
ugyannyira, hogy ma már a gazda nemcsak 
célszerű, illetőleg üzleti szempontból, de kény
szerűségből is kénytelen ezen erőt szél-, viz-, 
gőz-, gáz- és villanyerővel pótolni.

Nem hagyható figyelmen kívül e kérdés
nél az emberi erő hiánya, a szomorú gazda
sági cselédviszonyok, amelyre vonatkozólag 
csak a mindekinél különféle és-, sajnos — e- 
lég gyakran megnyilvánult misériákra hivat
kozom.

Ezen felsorolt nóhóny kétségbevonha
tatlan tény magában is eléggé indokolja a 
gőzekemüvelést, de legfényesebben és leg
reálisabban igazolja ezt rohamos térhódítása. 
Bár hazai iparunk e tekintetben még mindig 
csak a kísérletezés stádiumában van s ezért 
beszerzésünk még mindég felette költséges, 
mégis ma már p l: a felső {dunai megyékben 
alig vannak nagy és közép birtokok, amelyek 
a gözeke művelés üdvös [eredményeit ne 
élveznék.

Tagadhatlan, hogy a gőzeke művelés a 
talajnak egy bizonyos méretnél nagyobb hul- 
lámzottságát valamint lazaságát kizárja, de 
igenis van vármegyénknek és pedig nagy 
kiterjedésű oly talaja, melyen a gözeke mű
velés nemcsak célszerűnek lát ik, de már 
tapasztalati tényekkel igazolt is, amennyiben 
megyénkben jelenben is már két gözeke 
garnitúra működik.

Ezek munkáinak sikere okozza bizonyá
ra azt az érdeklődést, mely e tekintetben 
gazdaközönsógünknél mindgyakrabban meg
nyilatkozik s közvetve pedig azon eszmél 
melyvek célja a gözeke művelést megyénk’

nyira ti kel ütött, mint a mennyire annak 
látszorr nini, sőt e szép tulajdonságot szimu
lálni sii s  eszemben . . .  s mégis nem tudom 
megérte i, miért akar önből 25 óv után ismét 
Bodola; lenni,3„y“-nal ?! . . .  Mielőtt a választ 
mogkar láttám volna, egy hatalmas dörrenés 
iparkoi’ >tt elnémítani az általános zsongást, 
morajt . Egy pillanatra elcsendesütt minden.

— Nem történt semmi különös-, nyug
tatott eg bennünket egy ruca orrú pincér 
csak e g y  fiatalaember lőtte magát főbe... 
Ismét a régi kerékvágásban volt minden 
Bukovai egy néhány perc mnlva megszólalt: i

— Látja azt a hölgyet? — s ezzel a i 
pénztárnál illő fogatlan, förtelmes banyára 
mutatott...

— Van szerencsém...
— No és mit szól hozzá ?
— A hogy nálunk szokás : másnak le

gyen mondva !. ..
— Az O. . .
— Kicsoda ?
— O, a volt imádott, aki a férje halála 

után eltáncolta az egész vagyonát, s aki nem- 
sokáta ezután elfoglalta a mai állást. . .

— Ma reggel fölkeresett a lakásomon, 
s miután a viszontlátás örömein átestüuk, azt 
kérdezte tőlem, ha megbocsátok-e n ek i? ...

— Azt válaszoltam: hogy igen. . .  s 
ezzel boldoggá tettem ...

— Tovább, tovább-faggattam lázas ór- 
doklödássel...

— Házasodom ...
— T..e..e..e..s..s..ó..é..ó..k ?
— No, no, vigyázzon, hogy az álla le 

ne essék... Elveszem őt feleségül... ne
I gondolja, hogy még ma is olyan szerelmes 
j volnék bele, hanem, hogy őszinte legyek; 

nyugodt élet után vágyódom.. .  A sok cso
dálkozás után meggyőzve öt arról, hogy az 
előbb rosszul láttam, s, hogy most már egész 
határozottan állíthatom, miszerint Irmája o- 
gyike a legszebb hölgyeknek, ki nem lehet 
több 2q—22 évesnél, rájuk adtam áldásomat. 
Egy kérdés volt még hátra, egyúttal a leg- 

| fontosabb, hpgy hol van hát mégis az igazi 
ok a névváltoztatásra... a kimúlásra?...

— Hja, igen ! szólott ö ... nagyon egy- 
i szerű... nem leszek tovább jogász.. Hanem

most már igazán a megfutamodás küszöbön 
állott mélyen tisztelt álkapezám,..

— Hát mit fog csinálni ? . . .  El lehet önt 
képzelni a régi foglalkozás (?) nélkül ?

— Miért nem ? ... Kávéházat nyitok a 
Kecskeméti utcán, az Alma Mater tőszomszéd
ságában .. . Meglátja csak fiatal ember, milyen 
jó dolguk lesz nállam maguknak...

Sok szerencsét hozzá . . .
— Köszönöm... Nemsokára meglettem 

ismertetve az angyallal (pfuj!), aki reggeli 
hót órára egy harmincz pengős kontót fizetett 
ki helyettünk . . .  Ezután kiki szépen haza
ment boldog újévet kívánni.. .

Budapesten, az Ur 1906. esztendőjében, 
a pénzes levél hordó várásának nehéz nap
jaiban

b. u. ó. k. baráti hátbaütóssel 
V agabundus.

U. i. Elfeledtem megjegyezni, hogy a 
potya itóka fogyasztása közben, a neki-he- 
vülós pillanatában, egy hirtelen felkapott 
gyöngyöző serleggel a szomszéd asztalnál 
termettem, egyenesen a Gutiusnak, vagy 
Sipulusnak képzelt vicces nriember előtt, a hol 
a leglelkesebb hangon kiáltottam felé:

— Éljen ön, nagy jó uram .. .  mindnyá
junk büszkesége !. ..

— Köszönöm — szólott ő . .. megva
gyok hatva egész a Nyugati pályaudvarig. 
(Jaj, be’ csupa humor, a inénkü üssön a kis 
körmébe, mikor nem vagyok mellette...)

— Üdvözlöm önt a "tud. Egyetem nevé
ben .. .különben Vagabunpus vagyok .. .

— Részemről a szerencse .. . Gólya
Máté, kéményseprő-segéd........

TüdóböíügsecjeK, .v*. ^runar- 
köhöges, Gacílloris,
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. *„

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
iioctie** e r e d e t i  o lá s t ,

F. H offm aan-La R oche & C*. Basel (Sríjc),

Kapható orvosi rendcíftre a gyógyszertárak
ban — Ára üves'nkint 4.— korona.
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bon a közópbirtokosok részére is a legjutá- 
nyosabban lehetővé tenni.

E végből többek kívánságához képest-, 
terveztetik egy gözekeszövetkezet, mely a 
már leginkább szép sikerrel működő más 

.szervezetek mintái, illetve tapasztalatai alap
ján a jelentkoző érdekcsoport vagy csoportok 
óhajai és igényeihez képest alakíttatnék.

Alig kezdtük meg az ez iránti érdeklő
dés és kívánságok gyűjtését s már örömmel 
jelezhetem, hogy miszerint az eddigi megnyi- ! 
latkozások is igazolják az előbb említetteket.

Hogy azonban igazi közgazdasági célza
tunknak rószlehajlás nélkül eleget tehessünk, 
szükségét látom gazdatársainkat saját érde
keinek 'hangsúlyozása mellett ez utón is 
felhívni, hogy e célból leendő csatlakozásu
kat gazdasági egyesületünknél míelébb beje
lenteni szíveskedjenek.

Jelentkezéshez kérem a gazdaságot, — | 
valamint azon terület mennyiséget is feltün- I 
tetni, amelyet a jelentkező évenkint gézeké- j 
vei óhajtana szántani. Nagyon természetes, 
hogy ezen bejelentések semmi kötelezettség- I 
gei nem járnak s csak az előzetes értekezlet ! 
összehívására fognak alapul szolgálni.

A beérkezendő jelentkezőket fogjuk a 
legközelebb tartandó értekezletre összehívni, 
mely hivatva lesz úgy megalakulás, mint 
esetleg már a szervezeti részletkérdések tár
tárgyában is dönteni.

Zenéről, színészetről.
Ir ta  és felolvasta a „Nyíregyházi műkedvelők K örének“ 

19üG. évi január lo-án tarto tt táncm ulatsága e lő tt:
Dr. Csongor G ergely.

Körülbelül 2000 millió ember nyüzsög a j 
föld hátán, kétszer annyi karral, kezzel mű
ködve, dolgozva a megélhetés nagy felkiáltó 
jelének nevében. Olykor-olykor politikai, 
társadalmi, sociologiai kérdések elnyelnek, 
eltemetnek egyeseket, hogy Főnixként a föld 
porából ismét újabbak emelkedjenek fel és j 
vegyenek részt a végeredményében mindé- j 
neket elnyelő „moloch* eme nagy harcában, j 
Ha messze innét, messze, valahonnan a vég- ! 
télén világegyetemnek valamelyik fényes ! 
pontjából objectiv szemüveggel nézhetnénk ! 
ezt a forrongást, igazán, egy nevetséges kis ; 
béka-egérharcnak tűnnék fel az egész. Min
den emberi alkotás, technikai vívmány, egy 
csekély megnyilatkozása a világegyetemet 
fentartó, harmónia termeié képességének. A 
végtelen idő és végtelen tér egy kis déli
bábja a földön az emberiség által eljátszott, I 
bár ezer és sok ezer évig tartó színdarab és j 
akik benne szerepelnek: az egyesek csak 
szinpazar himporai eme kaleidoskópnak.

A föld nem öröktől van, tehát kell, 
hogy vége is legyen.

Akár tüzelő anyagként is zuhanunk majd 
be a napba, akár az absolut hideg égető fagya 
dermeszt meg benüaket, csapjanak össze bár 
felettünk a tenger hullámai: de valamiképpen } 
ez a dráma egykor véget ér . . .  s akkor ! 
majd ismét megszólal a st'erák zenéje.

Éppen úgy, éppen olyan szépen, sejtel- j 
mes gyönyörűn, mint az a teremtéskor hang- , 
zott. Milyen isteni, paradicsomi zene lehetett! | 
Milliárd’.és milliárd láthatatlan tökéletes hang
szernek égi harmóniája. . . .  És mikor Éva 
beleharapott a tudás fájának almájába, egy 
irtózatos pattanással szakadt el minden húrja 
minden hangszernek.

Aztán megkezdődött az emberi élet — j 
zenekisórettel. A hárfa jó barátként szegődött 
hozzá, hogy zenghesse mellette bánatát s már { 
a bibliai korszakban a művészet remekeit j 
látjuk — a ránk bár töredékeiben maradt — 
a zeneirodalom kincses bányájában, az Éne- 
kek-ónekóben. Mikor aztán később a keresz
ténység, zsidóság, pogányság farkas szemet 
néztek egymással, már a rómaiak falernusai 
mellett, éjjet nem ismerve hangzott a magas

művészi fokon álló zene. Attila is magával 
hordta zenészeit. Később már a ködös tenger- 
mellékein is mindennapi a walesek bárdja. 
A kuruc zeneköltészet a legszebb, amit csak 
magyar fül képzelhet. S mikor Napóleon a 
Marsailles vérengző zenéjével megy harcba: 
Európa már odaállította a nagy művészeket, 
kiknek érdemei hallhatatlanok, emlékük örök, 
dicsőségük glóriateljes. S hiszem, hogy eme 
dicsőséget a szemkápráztató gyorsasággal ha
ladó ifjú Amerika még sokáig lógja irigyelni 
a vén Európától.

A mai kor pedig már a csudagyermekek 
kora. Aki ma nem csudagyermek, az nem is 
számit. Tudják kérem, mi az a csudagyermek? 
Hát bocsássanak meg hölgyeim ! de ezek ren
desen fiuk szoktak lenni, legtöbbször hege
dűsök és zongoristák, 4, 6, 8 évesek, a ü, 10 
évesek már ritkábbak, szemek rendesen kék, 
zöld, sárga vagy fekete, de igen fényes min
denesetben. Hajuk hosszú, mint a lányoké, 
100 eset közül !)8-szor göndör s minden !)9-ik 
konyit csak valamit a zenéhez.

Az ilyet, ha fehér ruhába öltözik és el- 
játsza Paganininek a „boszorkánytáncát* vagy 
Tartininek az „ördög trilláját*, hát a közönség 
ördögi módra meg van boszorkánvozva, tap
sol és a csodagyermekből egy csodagyermek 
lesz, akivel rögtön vonatra kell ülni, hogy 
meghódítsa a világot. A csodagyermek csak 
bámul, hogy mit akarnak vele, de azért pro- 
ducálja magát, bár, hogy mit játszik, hogy 
milyen zeneóriások hatalmas müveibe gázol, 
azt nem tudja, csak ösztönszerüleg cselekszik. 
Van benne ugyan valami, egy orvosságos 
kanálnyi az úgynevezett geniaiitásból, de 
hogy mi? azt ö sem tudja. Számuk a szapo
rodáshoz mért horribilis percent, úgy, hogy 
nemsokára az lesz a csodagyermek, aki nem 
lesz csodagyermek.

Ezelőtt a csodagyermekek valahogyan 
jobban viselték magukat, nem voltak olyan 
sokan és a művészetük is maradandóbb volt, 
most feltűnnek és letűnnek. Ezelőtt inkább a 
színpad producálta a csodagyermeket, ma már 
a concert pódium.

A még ma is teljes fényben ragyogó 
színpadi csillagok közül Judic, Rejane és Jane 
Hedvig a brettlin játszották első gyermek
szerepeiket. Ez a kora érettség — úgy lát
szik — nem ártott későbbi karierjüknek. Patti, 
a hires énekesnő, a szó legteljesebb értel
mében színpadon született, A legkorábbi fel
lépés dicsősége azonban mindenesetre Rictori 
Adélt, a hírneves tragikát illeti meg. Három 
hónapos volt, amikor először szívta magába 
a kuiissák levegőjét. A szülei színészek vol
tak ; egy olasz városkában egy darabot adtak 
elő, melynek „Újévi ajándék* volt a cime. 
Könnyfacsaróan érzékeny darab volt. Egy 
fiatal lányka apja ellonkezóso dacára férjhez 
megy szerelmeséhez; gyermekük születik. 
Hogy az apát kibékítsék a leánynyal, egy 
öreg szolga azt a tanácsot adja: fektessék 
a gyermeket egy kosárba, hátha az apróság 
láttára meglágyul az apa szive. A gyermek 
a későbbi nagy tragika volt. Nagy óvatos
sággal betették a kicsikét a kosárba, ez 
azonban nem várva be a „végszót", éles 
sivitásban tört ki, teljes confusióba hozva a 
színészeket, mert ez volt az a jelenet, mely
nek kedvéért Íródott a darab. Az ékes pár
beszédnek a szülő és gyermek között el kel
lett maradnia. Az apa lenyelte a szorepe felét 
és sietett ollágyulni.

Ha már a csodagyormokok vállain el
jöttünk, maradjunk is itt a színházban, ahol 
a nyilvános szellemi szórakoztatások egyetlen 
hazája lakik, ahol addig játszik képzeletünk
kel a poétikai tárgy, mig az látománynyá i 
változik a szemünk előtt, amelyek oly gyak- \ 
ran ragadják meg a muzsikusok fantasiáját. 
Az igazi muzsikus zene nélkül nem élhet, nem 
lát, nem hall semmit zene nélkül, amit hát 
belső lelkülete megharmonisálja. S ha a ki- I 
választott poetikus tárgyba a zene isteni

sugallata melódiákat lehel, nemcsak művész 
lelkeket fog vonzani, de vonzani fog minden 
szép iránt érzékkel biró emberi. prV |esz 
a színház a mindenféle emberek találkozó 
helye.

De azért azt nem lehet állítani, hogy 
minden embernek érzéke van a szép iráni 
a közönség ió része nem ilyen.

\  annak, amk az első felvonás vedére 
jönnek, de mindennap és el nem tudják kép
zelni, hegy hogyan lehet végig nézni az elő
adást, ók bizony a legérdekfeszitőbb jelenet 
elöl elmennek vacsorázni. Ezek a legérdeke
sebb, legiiresebb lelkű színházi bivalyok. 
Citálnak mesés mennyiséget, a második fel
vonásból, egész részonet fújnak belőle, de a 
darab végéről sejtelmük sincs. Ha ezek közül 
egyszer valamelyik eltalálna aludni, a har
madik felvonásban felébredve riadtan kér
dezne: micsoda hitvány darab ez ? pedig ez 
a \ asgyáros, amit százszor látott. Ennek a 
színház, ciub, a délelőtti sörözős: egy.

Ismerek igen intelligens úri embert, aki 
a Bob herceget négy éve folyton fújja, de 
egyszer meggyőződtem arról is, hogy dunsztja 
sincs a darab tartalmáról, pedig annyiszor 
látta, amennyiszer hozzá férkőzhetett.

\  :déken történt egy doktorral, hogy a 
darab közepén hívták egy öngyilkoshoz, de 
az Istennek sem akart addig menni, mig meg 
nem tudja, hogy a deli nemes, vájjon elveszi-e 
a vak leányt. Ilyen aiaic is van. Ezekből kerül 
isi a jó tapsoló, ezek írják a rózsaszínű ver
seket, ezek húzzák a színésznők kocsijait, 
ezek tudják a színésznők pontos lakcímeit, 
beleértve a kónstákat is, de odáig egy sem 
jutott, hogy megismerkedhetett volna ve
lük . . . bar egyről tudom, hogy a legszebb
hez hozza Kirakodott és mikor a rettenetes 
szerelmét már-már viszonozta volna, a bál
vány — a szerencsétlen szerelmes sárgaságba 
esett, mire telkeit belőle: a trupp máshol 
nyitogatla a paradicsom kapuit. Amennyiben 
pedig Nyíregyházának színházba jaró közön
sége nincs, ezekről Írni rábízom Cabányira.

\ au még egy speciális fajtája a színházi 
közönségnek: a kritikus, de erről személyi 
okokból nem beszélek.

Ma mindenki jár a színházba ; a legfelső 
tízezer éppen úgy, mint a legalsó százezer.

Azelőtt a színház ritka fényűzés volt, 
ma már életszükséglet. A megélhetés óriási 
terhes gondjai közül a színház szórakoztató, 
látványos, kápráztató mutatványai elé menni 
egyetlen védekezés az elfásulástól. Mi, vidé
kiek sokkal tasultabbak vagyunk éppen ezért, 
mint a tóvárosiak, bár azoknak sokkal több 
alkalmuk van az élvezetek poharát üritgetni, 
még sem égnek el olyan hamar, mint amilyen 
gyorsan blasirtakká leszünk mi.

De van a színháznak sok hátránya is, 
amiből ránk Icevesebb esik.

A technikának, a tudománynak bámula
tos vívmányai ezer meg ezer számra köve
telik a maguk áldozatait. A telephon uj fül
bajt hozott, a villany uj szembajt, a gépek
nek, különösen az automobiloknak gyilkossá
gairól meg kalendárium számra való viccet 
tudnánk mondani.

A legnagyobb áldása az emberiségnek 
az iskola. És mégis elátkozták az Olympusról 
menydörgö Jupiter és társai. Ha az iskola 
keresztelőjén valamennyi tündér ott volt, egy 
nőm: az egészség tündére.

De a színpad a technika fejlődésével 
mindnek felette áll, pedig erkölcsi testület, 
szent, mint a közoktatás s mégis higyjók el 
nekem, több fanatikust számlái, mint az áhi
tat. A csillogó fény, az illúziók hazája már 
nagyon sok embert csábított el a hétköz- 
napiasság biztos pályájáról; azt hiszem, hogy 
itt közöttünk is nem egy volt, aki üdvösségét 
ne látta volna abban, ha színpadra juthat 
babérokat aratni! Hát ez igy van. Millió és 
millió ember tódul a színház néző terére és 
néz, hallgat, bámul, a csillogása a szeme lé-

egiqabb bá li újdonságok
Ruha bevonatok, virágok, legyezők, báli keztyiik stb. nagy választékban kaphatók - 
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az előadás folvik .

nyót veszi, zenéje örökös halucinációkat okoz, 
illúziókat visznek el s ott hagyják a lelkűket;; 
tizony nagyon sok ember lesz mániákussá.

De nézzük, miért vágyik olyan sok em
ber hiúságát kielégíteni a színpadra, mely 
valósággal úgy vonza az embereket mint 1 
gyertya fényo a pillét és sok ember, még is 
égeti rajta a szárnyát.

A szobrászat, építészet, festészet, sőt 
még a költészet sem olyan csábitó valami, 
mint a színészet, miért mégis ennek az egy 
művészetnek, pedig ez nem önálló művészet, 
többen hódolnak, mint a többinek összesen, 
pedig nincs olyan nehéz pálya, mint éppen 
a szinószpálya, ahol dolgozni kell száz karral, 
fegyelmezett ószszel, meg van a subordinatió 
és egy kis tévedés, egy kis hiba, kész a 
gúny és kikacagás, mely a világ végére ker
geti a merészkedöt, mint ez még Petöfyvfll 
is megtörtént

Az előbb mondtam, hogy a színészet 
nem önálló művészet, ezt ugv értem, hogy 
a színész másnak erejére is utalva van, hogy 
a saját egyéniségét kiegészítse, nem úgy, 
mint a többi művészet. Az elsó, akivel szembe 
találja magát: ott a rendező, a második a 
partner, akivel együtt kell alkotnia, tehát 
már alkalmazkodnia kell, ott az ensemble: a 
tömeg, melybe bele kell illeszkednie. Ennek 
valamennyinek egy léleknek kell lennie, hogy 
az absolut tehetség és a művészet kifejezésre 
jusson. De még sok minden. Ne törjön el kellő 
időben a Faust Valentinjának a kardja: a 
közönség nevet. Mondjon csütörtököt Poivgny 
herceg pisztolya, a jelenésnek lőttek. — No 
induljon meg a sülyedő akkor, midőn Lucifer 
megjelenteti a , föld szellemét1*, kinevetik a 
hatalmas ördögöt. Egy szinész ügyetlenségé
vel képes elrontani egy egész estét. Például:
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egyszer csak hírnök
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jön s kiáltani kellene a fogoly királynak, 
keresztül rohanva az ajtón, hogy „felség 
szabad!" az szerényen jön, bekukucskál és 
megkopogtatva az ajtófelet, könyörögve szól: 
„Felség szabad?"

Es ez emberfeletti, idegrontó munka sem 
tud visszatartani sokakat. Ott van csak Moliere 
esete, mikor a „képzelt betegjében fellépett i 
s tán mert éppen a legnagyobb tökéletesség
gel játszott . . . .  ott halt meg a színpadon. 
Vagy pedig a többi nagy drámai szerep, 
amibe napokig jukkolja magát az igazi szí
nész, s az sem irigylésre méltó, mikor a 
szinész pukkadásig kacagtat s ugyanakkor 
legkedvesebbje a halállal vívódik otthon; 
vd°y legyen valaki Nurvadv a milliomos, 
mikor egy garas zörög a zsebében.

Igaz ! Le lehet küzdeni, de ez már megint 
egy külön művészet. Óriási munka. De persze 
a legyőzhetetlen vágy meghódítani a közön
séget, aratni tapsot, virágot, babért, hogy 
beszéljenek másnap az újságok, ezert képes 
otthagyni otthonát, neki vágni ezer csalódás
nak, ezer kísértésnek a legtükörsimább pá
lyán és mikor már a színpad pazar fénye 
elvette szemének csillogását: könnyes szem
mel, szomorúan néz vissza a tehetségtelen.
S a többi sok tehetséges pedig majd átkoz
hatja a múlandóságot.

Mindezekkel a nyíregyházi műkedvelők 
köre tisztában van s mégis dolgozni akarnak. 
Nem a hiúság vezeti őket, hanem a színdara
bokban lefektetett óriási sok ismeret felbon- 
togatása, a tudományszomj. Nem csábitja őket 
a taps, nem vágynak babérokra, szemök fé
nyét nem vette el a színpad izzó lámpája. 
De a jótékonyság nevében bontva lobogót, 
morális és kulturális célok elérését tűzték 
maguk elé.

A képesség bennük meg van, csak még 
egy kell: a közönség!

Én hiszem, hogy a közönség meg fogja 
érteni őket.

A ki szívből, leiekből mükedvolösködütt 
valaha, az tudja, hogy az eredmény mennyire 
nem áll arányban a reápazarolt fáradtsággal i

és mégis, ha a jótékonyság újra lobogtatja 
zászlóját, oda fog rohanni, ha egyebe nincs, 
megnyissa a szivét, hozza áldozatul képessé
gét, hogy Isten ama nyomorultjainak arcáról, 
kik mások jó szivére szorultak, letörölhessen 
egy-egy könycseppet.

Vállalkozásukat koronázza siker!
S ha majd hóditó ütjük után megpihen- ; 

nek, majd hosszú évek múlva, mikor átadják , 
a teret — ki tudja, méltó utódoknak-e? í 
elmondhassák nekik: „kötelességemet híven ! 
teljesítettük, keressétek ti is a felebarátaitok- i 
nak és az istennek tetszőt, akkor boldogítani 
fogtok41 s ez már kész boldogság, 

ügy legyen !

Előfizetési felhívás.
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
Fél é v r e ...................  4 „ i
Negyed év re .......................2

HÍREK.
Képviseleti közgyűlés. 23 pontból álló 

tárgvsorozattal tartott tegnap ülést a képvi
selet. Fontosabb tárgy nem volt s igy keve
sen vettek részt rajta. Meskó László inter- 
pelaciójára a polgármester jelentette, hogy 
eddig 8 póttartalékos vonult be Nyíregyhá
záról. Köszönetét, mondott Meskónak a pót
tartalékosok hozzátartozóinak segélyezésére 
szánt 200»kor. adományáért és jelezte, hogy 
a lakosságot felszólítja adakozásra.

Előléptetés. A belügyminister Dunbrava 
László állami anyakönyvvezetési felügyelőt, 
akinek felügyelete alá tartozik a szabolcs- 
vármegyei is, a VII. osztályba sorozott felü
gyelők közzé léptette elő.

Kinevezés. A nyíregyházi jeunesse d'oróe 
egyik iegrokonszonvesebb tagját, Bohnert ; 
Józsefet a délmaayarországi leszámítoló bank 
Temesvárott, pénztárfönökévó választotta j 
meg. Gratulálunk!

Samassa József s a nyíregyházi rk. hit
község. Samassa József egri érseket bíborral 
való kitüntetése alkalmából a helybeli rk. ; 
hitközség 5 tagú küldöttséggel óhajtotta üd- i 
vözölni. A nemes gondolkozásu főpap azon- i 
bán, annak kijelentésével, hogy már e szán
dékot is igen nagyra veszi és bonsőleg kö
szöni, kérte a küldöttséget, hogy tekintettel j 
a zord téli időre, álljanak el ezúttal szép 
szándékuktól. Ennek következtében e hét j 
elején az apát-plebános egyedül utazott Egerbe, : 
hol szerencsés volt személyesen tolmácsol- | 
hatni a hitközség hódoló tiszteletét és üdv- 
kivánatait. Magával hozva a kedves nyiregy- | 
háziak részére a főpap meleg üdvözletét.

Anyakönyvi kinevezések. A belügyminis
ter a tiszabüdi anyakönyvi kerületbe Bizony 
Benő segódjegyzöt, a kanyáriba Fond Mihály 
segédjegyzöt anyakönyvvezető helyettesé 
nevezte ki.

Választás. Az 1906. évre az iparhatósági 
bizottsági tagok választása városunkban a 
városháza nagytermében folyó hó 21-ón fog 
megejtetni.

Farsangi ebéd a rk. parochián. Mult va
sárnap Petrovits Gyula apát-plebános farsangi 
ebédre hívta magához a városi tisztikart. 
Ebéd folyamán, tekintettel az aggodalmas 
politikai viszonyokra, lelkes felköszöntöben 
üdvözölte őket, egyetértést, kitartást, kívánva 
nekik a bekövetkező nehéz napokra. Szavaira

Májerszky Béla polgármester válaszolt, a szi
ves házigazdára ürítve poharát, mig Bogár 
Lajos gavallér főjegyzőnk a ház úrnőjét, az 
apát-plebános kedves nővérét éltette.

Esküvő. Kertész Bertalan rendőrfőkapi
tány holnapután tartja esküvőjét Siklóson 
Klein Vilma urleánnyal, Siklósi István v. fő
mérnök nővérével.

Kinevezés. Az igazságügyminister Törös 
Istvánt a tiszalöki járásbírósághoz Írnokká 
ki kinevezte.

Köszönet nyilvánítás. Horváth Gusatáv 
horgosi lakos 14 koronát küldött utólag a 
Hirsch egylet által rendezett estély jegyének 
megváltása czimén, melyért ez utón mond 
köszönetét a rendezőség;.

Bezárt iskolák. Városunkban fellépett 
ragályos betegségek miatt, alispánunk az 
elemi iskoláknak és óvodáknak f. hó 29-óig 
való bezárását elrendelte.

Az uj vásártér. A város nyugoti oldalán, 
a villamtelep közelében létesített és heti vásá
rok tartására szánt területet kedden szemlélte 
meg az alispán vezetése alatt egy bizottság. 
Ügy a területűi, mint a felszerelést teljesen 
rendben találtak és az alispán megadta az 
engedélyt a használatba vételre. A mai heti 
vásár is már ott tartatik.

Nyilvános höszönet. A „Műkedvelők kö
rének" táncestólyón felülfizettek. 10 koronát: 
Nagy Kálmán. 6 koronát: Kohn Ignác. 5—5 
koronát: Rosenthál Gyula, Beregi Sándor, Sil- 
berstein Ignác. 4 koronát: Tomasószki László, 
Szilas Sándor, Csillag Nándor, Brüll Simon, 
özv. Móric Józsefné, Deutsch Gyula, Stein 
Ignác. 3—3 koronát: Kroh Vilmos, Auspitz 
Ármin, Kovács Zsigmond, Katz Mór, Kabay 
Imre, Lieber Márton, Pollák Dezső, Silberstein 
Miklós, Briíz Miksa. 2—2 koronát: Kovács 
Gyula, Friedman Lajos, Kertész Mór, Fried 
Andor, Vadnai Béla, Havas Aladár, Schiller 
Gyula, Ehreinreich Miklós, Jaczura Lajos, 
Hoffman Arthur, Krámer Sándor, Krámer 
Jenő, Staub József, Karikó Sándor, Kohn 
Jenő, Szécssnyi Illés, Ordelt László, dr. Sil- 
berfeld Jakab, Kovács Tibor, Heimovits Mór, 
Sielerman Miksa, Brosek József, Altman Ber
talan, Goldstein Sándor, Wirtschafter Ottó, 
Schvartz Béla, Löfller Ernő, Kleinberger Jó
zsef, Kleinberger Ernő, Klein Hermán, Beregi 
Albert, Goldberger Jenő, dr. Fried Sándor, 
Pál Sándor, Grosz Imre, Berger Sándor, 
Deutsch József, Baruch Jenő, Gavalér Gusz
táv. 1—1 koronát: Blum Ignác, Kraft Bálint, 
Róth Sámuel, Leíkovits Sándor, Tamasószky 
Károly, Vermescher József. 60 fillért: N. N. 
50 fillért: Farkas Sándor. Benczi Gyula a 
kialkudott zene díjból elengedett 20 koronát. 
Az adományozóknak és mindazoknak, akik 
ténykedéseikkel előmozdították az estély si
kerét, ez utón mond köszönetét a rendezőség.

Gyűlés. A nyíregyházi gazdasági és ke
reskedelmi hitelintézet r. t. évi rendes köz
gyűlését jövő hó 1-én fogja megtartani. Tár
gyalni fogják az 1000 iírb. uj részvény ki
bocsátására vonatkozó indítványt is.

Halálos elgázolás. Tegnap délelőtt Gö
rögszálláson a vonat egy középkorú munkás 
kinézésű embert elgázolt. Az állomási sze
mélyzet nem tudja kilétét, sem azt, hogy 
mikor és hogyan érkezett oda. A nyomoza- 
tot folytatják.

Kinevezés. A jövő hó 1-én megnyitandó 
szalmafonó tanfolyamhoz tanítónőkké polgár- 
mesterünk Bacsó Ilonkát és Kőműves Maris
kát nevezte ki.

Táncmulatság- A nyíregyházi műkedve
lők köre f. hó 13-án rendezte első táncestó- 
lyót, mely erkölcsileg és anyagilag is jól 
sikerült. X fóltizkor egybegyült szép számú 
közönség előtt dr. Csongor Gergely lépett a 
pódiumra és felolvasta „Zanóről és színészet
ről irt dolgozatát, mi után táncra perdült a 
közönség fiatalabbja idősebbje s táncolt jó. 
kedvvel, hangulattal majdnem öt óráig a 
Benczy Gyula és Sáray Elemér zenekarának
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működése mellett. Dr. Csongort nem kell 
dicsérnünk, ismeri tehetségét városunk kö
zönsége. Ezt igazolja az, hogy belépésekor 
hatalmas tapsviharral fogadták, amely a fel
olvasás folyama alatt többször megújult. A 
műkedvelők köre egy héten belől két estélyt 
rendezett. A tizediki szinielőadásról már be
számoltunk. Tartson ki továbbra is magasz
tos hivatása mellett és igyekezzék meddő 
társadalmi életünket felvidítani. Dr. Csongor 
felolvasását lapunkban egész terjedelmében 
közöljük, melyre felhívjuk olvasóink figyelmét.

Betörés. Hétfőre virradólag Guttmann 
Henrik üzletébe betörtek. Kisebb értékű pénzt ; 
és egy takarékpénztári könyvet loptak el, 
melynek kifizetését azonban a rendőrség be- j 
tiltotta a banknál. A rendőrség erélyesen 
nyomoz. A vizsgálat érdekében az eddigi 
kiderített részleteket elhallgatjuk.

A dalegylet közgyűlése. Tegnapelőtt este 
a városháza nagytermében tartatott meg a 
városi dalegylet évi közgyűlése. Megválasz
tották elnökké dr. Garay Kálmánt, karnaggyá 
Szantroch Lajost. Dokupil Gyula ez idósze- 
rint akadályozva van a titkári teendők el
látásában s ezokból Fazekas Jánost helyettesi 
minőségben megbízták a titkári teendők vég
zésével. A számadásokat tudomásul vették és 
a felmentvényt megadták, A tagok között i 
mindenben a legnagyobb egyetértés mutat
kozott, amely biztosítását képezi annak, hogy 
közös erővel egymást megértve eddigi sike
reiket újabbakkal fogják tetézni.

Tűzoltóink mulatsága. Az önkéntes tüzoltó- 
egylet jövő hó 3-án a .Korona* szálló termei
ben vígestélyt rendez. — Ezen tekintélyes 
testületnek sikerült megnyerni városunk es 
megyénk műkedvelőinek szine-javát, mely 
körülmény, valamint a megnyilatkozott szo
katlanul nagy érdeklődés előre is biztosítja, 
úgy az anyagi, mint az erkölcsi sikert. A ki
bocsátott meghívók igy szólanak: A .Nyír
egyházi Önkéntes Tűzoltó-Egylet* a törvényen 
kívüli állapotokra való tekintet nélkül a folyó 
1906-ik év február havának 3-ik napján, este 
8 órakor kezdödőleg a „Korona* szállodának 
ez alkalomra különös fénynyel feldíszítendő 
nagytermében pro-, mono-, dia- és trialogokkal, 
eleven és élettelen élőképekkel, siket- és vak- 
tüzi lármával, nótázással, mókázással, a terített 
asztalok ellen intézendő taktikai támadásokkal, 
nagyszabású szomjoltással és még sok minden 
egyébbel, igy a többek között tánccal is egybe
kötött farsangi nagy tréfás estélyt rendez, 
melyre t. Címet becses családjával együtt tisz
telettel meghívja és szívesen várja. Tekintettel 
s kiváló jótékonycélra, felülfizetések irányá
ban senki se szerénykedjék, annál kovósbbó, 
mert azok az összes helybeli lapokban nyug- I 
tázva lesznek. Etel és italbeli szívességekről I 
a vendéglősök gondoskodnak ;  a szívhez szóló í 
és a talpalávaló zenét pedig a Benczy Gyula 
zenekara szolgáltatja. A belépés dija szemé • 
lyenként 2 korona.

Figyelmeztetés. A városi gőzfürdő folyó 
hó 22., 23. és 24-ón kazántisztitás miatt zárva.

Meghívó. A nyíregyházi polg. olv. egyl. 
évi közgyűlését f. évi január hó 28-án d. u. 
télhárom órakor egyleti helyiségében fogja 
megtartani, mely közgyűlésre az érdekelt 
egyleti rendes tagok ez utón is meghivat
nak. Nyíregyházán, 1906. január hó 20, Az 
elnökség.

Közgyűlés. A Büdszentmihályi Takarók- 
pénztár R. T. közgyűlését jövő hó 12 én ! 
fogja megtartani.

Kérelem. Megírni szándékozom a nyír
egyházi zsidók történetét. A kiknek erre 
vonatkozólag akár Írásbeli adataik, u. m. régi 
okmányaik, leveleik vagy másnemű feljegy
zéseik, akár szájhagyományon alapuló érde
kes momentumoknak az ismerete van birto
kukban, azokat tisztelettel felkérem, hogy' 
szíveskedjenek adataikat velem közölni. Ter
mészetes, hogy az illetők neveit, a mennyiben

közléseiket felhasználandom, megírandó mun
kámban fel fogom említeni. Dr. Silberfold 
Jakab rabbi, az izr. hitközség hitszónoka.

Követendő példa cim alatt megírtuk a 
múlt héten, hogy* Nagy Tárna képviselő tes
tületé elhatározta, hogyr a központi órajelző 
készüléket felállittatja. Iilotókes helyről azon 
folvilágositást vettük, hogy nevezett község
nél hamarább biztosította Nyíregyháza város 
polgármestere az első készüléknek városunk
ban való létesítését, mert amikor Sipossnál 
jártak a ministerium kiküldöttei, már akkor 
hivatalosan kijelentette nekik, hogy szüksé
gesnek tarija a megvalósítást, sőt ha a mi- j 
nisterium saját terhére nem állíttatná azt fel, 1 
a kész kiadások megtérítését is kilátásba 
hely'ezte.

Elsült fegyver. Asztalos József gávai 
lakos fegyvert tisztogatott, miközben az el
sült és Pásztor Jánost életveszélyesen meg
sebesítette.

Síkosak a járdák. Városunk rendőrfőkapi
tánya dobszó és hirdetmény utján többször 
felhívta már a lakosságot a járdák tisztántar
tására és felhomokolására. Ennek dacára még 
mindig akadnak, akik kötelességeiknek eleget 
nem tesznek. Olvasóinktól e héten is kaptunk 
panaszos leveleket. — Figyelmébe ajánljuk a 
rendőrségnek ezen körülményt.

Köszönet. Néhai Weisz Magduska koszo
rújának megváltása fejében Weisz Lipót ur 
Szakolyból, 40 koronát volt szives egyletünk 
részére adományozni, Fogadja érte hála kö- 
szönetünket. Nyíregyházi irz. nőegylet.

Véres verekedés. Brevát István és Komics 
János vencsellöi lakosok összeverekedtek. 
Brevát a fején kopott egy olyan fejsze ütést 
amely eletveszélyes sebesülést okozott.

Megtámadott ember. Tóth községből ér
tesítenek bennünket, hogy Konc Ferencet 
éjjel egy csoport vasvillákkal felfegyverke
zett ember megtámadta, akikre Konc rálőtt. 
Valószínűleg a lövés talált. — A nyomozat 
folyik.

Thea estély. Ma, szombaton Vasmegyeren 
az ev. ref. egyház orgonaalapja javára thea 
estélyt rendeznek. A kemecsei vasúti állomá
son a déli és esteli vonatoknál fogatok vár
ják a vendégeket. A siker előre is biztosra 
vehető.

Körvadászat. Elek László földbirtokos 
folyó hó 5, 6. és 7-én demecseri vadászterü
letén körvadászatot tartott. A vadászat ered- 1 
menye a három napon 384 darab nyúl volt. 
Legnagyobb recordot ért el Virányi Sándor 
kisvárdai tb. főszolgabíró, aki 52 nyullal szá
molt be. A házigazda magyaros vendégszere
tettel fogadta és látta el a résztvevőket.

A póttartalékosok családjának segélyezete. 
Szikszay Pál alispán, a törvényhatóság ren
delkezéséből kifolyólag felhívta városunk 
polgármesterét és a községek elöljáróit, hogy 
a szegénysorsu póttartalékosok hozzátartozó
it segélybe részesítsék és eljárásukról 15 nap 
alatt jelentést tegyenek.

Szalmafonó tanfolyam. A város, a kor
mány és a kereskedelmi kamara pártfogása 
lehetővé tette, hogy a szalmafonó tanfolyam 
újból megnyittassék. Tegnap itt járt polgár
mesterünknél Száva\r Gyula titkár és ismer
tette, hogy Debrecenben, a karácsony előtti 
napokban a debreceni tanfolyam készítmé
nyéből 2090 koronát vettek be. Nem csak 
szalmakalapokat, hanem különféle dísztárgya
kat készítettek. A j. hó 1-én megnyíló tan
folyam két csoportú lesz, az egyikben az 
eddigi tanítványokat képezik tovább, a másikra 
kezdőket vesznek fel. A tanítási helyisége
ket a Ilatzeltéri épületben rendezik be.

Tűz. Fischbeim Sámuel pátrohai lakos 
háza és szérüs kertje loegett.

Pályázat. Alispánunk pályázatot hirdet a 
Hirsch Ignácnó által tett alapítvány 180 ko- j 
ronás kamatának elnyerésére irányuló pályá 
zatra. Bálázhatnak olyan szegénysorsu nők

akik 1905. jan. 5-töl — 1906. jan. 5-ig men
tek férjhez. A kérvények febr. 5-ig adandók 
be. Bővebb felvilágosítással a községi elöljá
róságok szolgálnak.

A keskenyvágányu vasutak egyik hibája
ként emlegetettek azt, hogy' hirtelen kanya
rulatokat alkalmaz minek következtében hos
szú küldeményeket szállítani nem képes. A 
Nyiregyházavidóki, kisvasutak megdöntötték 
ezen hiedelmet. Tegnap egy 10 méternyi 
hosszúságú gőzkazánt szállítottak Kótajha, 
a melynek mindkét végén 2—2 méternyi nyúl
ványa volt. Négy' vasúti kocsin ért végig. A 
két szélsőn megvolt erősítve a két középső 
kocsi pedig forgó alvázként szabadon mozgott. 
A több száz métermázsányi sulylyal csak lé
pésben haladt a mozdony'. Nagyon sokan 
nézték végig a nem minden napi látványt.

A szülőkhöz. A kolozsvári középiskolai
tanárjelöltek segélyegylete közvetít nevelői, 
korrepetitori, tanári, másolói, rajzolói, fordi- 
tór, zeneoktatási állomásokat, miáltal az arra 
érdemes és tehetséges egyesületi tagokat 
kívánja felsególyezni. Midőn erre a körül
ményre felhívjuk a tanintézetek és a nagy- 
közönség figyelmét, tájékoztatásul megjegyez
zük, hogy a közvetítés a bejelentőkre nézve 
díjtalan ; a bejelentett állomásokra alap-, szak
vizsgás tanárjelölteket avagy okleveles taná
rokat ajánlunk. Az egyesület cime : A közép
iskolai tanárjelöltek segélyegylete, Kolozsvár, 
egyetem. Mezey Sándor, elnök. Borbély István, 
titkár.

Bérbeadás. Nyirlugos 2000 holdas vadász- 
területe hat évre f. hó 31-én fog a község
házánál bérbeadatni.

A kivándorlás figyelemmel tartása. Alispá
nunk rendeletére közsógenkint összeállították 
a ki és vissza vándoroltak kimutatását és 
megállapítják a külföldről hazaküldött pénz
összegét, Szükség is van erre és a kivándo
rolni kívánók felvilágosítására, mert a lakos
ságnál képtelen hírek vannak elterjedve.

Műszaki körökből vesszük a hirt, hogy a 
Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára a 
kisebb gazdák igényeinek kielégítésére az 
eddig gyártott lokoinobil- és gözcséplógép- 
typusokon kívül a 21/a, 3 és 4 lóerejü loko- 
mobilok és gózcséplőgépek gyártását is meg
kezdette — Amint hírlik az összes lokomobil-, 
gözcséplőgép-, valamint benzinmotor gyárt
mányok lényeges szerkezeti újításokkal lát
tattak el, ami bizonyára édokelni fogja a 
gazdálkodással foglalkozó olvasóközönségün
ket. Az Állami gépgyár vezérügynöksége 
Budapesten, (V. Váczi körút 32.) szívesen 
nyújt levélbeli kórdezősködésekre felvilá
gosítást.

Kiss T. Em m ának a beltéren újon
nan nyitott dohány tőzsdéjére és bélyeg
árudájára felhívjuk t. olvasóink szives 
figyelmét.

Báli ingek, C’hew. lak. és szalon lak 
cipők, fehér keztyiik, nyakkendők, gallér
os kézelők, valamint speciális báli selyem 
zsebkendők állandó nagy választékban kap
hatók, FQlöp Dezsőnél.
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jj =  KÜLÖNLEGESSÉGI =  jj
p mindennemű gazdasági gépek, 3 
fi m űszaki c ikkek  és m alom - 3 

berendezések előnyős feltételek 9 
mellett beszerezhetők és raktáron is 3 

íj találhatók --------

| LICHTMÍN VILMOS címéi I
b ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- 4 
n teleket is elvállal.

Főiizlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren. Ej 
EJ Fióküzlet: Mátészalkán. EJ
^  ÍSAwÁ J-iw**.

G őzcsépiőkeszleíek 2j,~től 12 lóerőig, Benzinmotorok,
S Z A L M A P R É S E K  g á z h a jtá s ra ,  = :  -----

ARATÓGÉPEK és egyéb MEZŐGAZDASÁGI GEPEK legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók

" =  A MAGYAR KIR ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉGÉNÉL —
_________ • -  BUDAPEST, V áci-körut 32. =

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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ü J  Ü Z L E T ! S Z O L I D  Á R A K !
Van szer mesém a n. é. helybeli és vidéki közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a „Korona" 
épületben, (a MEISELS 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. é vevő közönség szives pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok tisztelettel

IM I  É  IS Z  B E R T A L A N .  

Óriási választék ! Pontos kiszolgálás !

i f j  ü z l e t  n y i t á s .  j

ra Gróf Andrássy Gyula Zemplén m.
kaskóczi erdőgazdaságban, a kaskóczi ő  
vasúti állomáson 100 méteres waggonon- §  
kánt 94 koronáért bükk hasáb tűzifa van §

eladó. I
o
Q

Megrendelők forduljanak a fenti er- o  
dögazdasághoz. §

§00080--------------------------------°

A n. é. közönség becses tudomására hozom, 
hogy a helypeü piacon, a kath. parochia épületben 
a mai kor igényeinek megfelelően berendezve, 
kézmü. vászon és divatáru üzletet
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j cím alatt nyitottam.

Nagy választékban tartok raktáron minden e 
szakmába vágó cikkeket, u m .:
ruhakeSmét minden kivitelben, 

creas rumburgi és pamut vásznakat, 
fehér es színes damaszt garnitúrákat 

színtartó, mosó voálokat, 
francia batisí és deSaineket, 

gyapjú és csipkefüggönyöket, 
ágyteritöket. paplanokat 

és futó-szenyegeket

A n. é. közönség szives látogatását kérve, 
maradtam

kiváló tisztelettel :
FISCH HERMÁN.
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lhOt>. évi január hó 28-án d . u
Nyíregyházán, az intézet helyiségében tartandó

I. évi rendes közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:

1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üzletóvről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámadások előterjesztése, a mérleg 

megállapítása és a nyereség felosztása telett hatá
rozat hozatal.

4. A felmentvény megadása az igazgatóság és 
felügyelő-bizottság részére.

5. A kisorolt 2 igazgatósági tag helyének 3 
évre és a lemondás folytán üresedésben lévő egy 
igazgatósági tag állásának 2 évre való betöltése. j'fü

ti. 3 felügyelő-bizottsági rendes- és 1 póttag 0  
választása. *7 •7. Alaptőke felemelése.

8. Az alapszabályok 6. 14. 19. 22. 23. és 27. j!|§
S-ának megváltoztatása.ö ■ -’MAzon t, részvényesek, akik a közgyűlésen rósztvenni 
óhajtanak, felkéretnek, hogy az alapszabályok 14. §-a ér- iw 
telmóben 1905. december 31-ig nevűkre irt részvényeiket !Í$| 
folyó évi január hó 25-ig az intézet pénztáránál téritvóny lî is 
ellenében letenni szíveskedjenek. fe?

A felügyelő bizottság által felülvizsgált mérleg az jójé
intézet helyiségében van közszemlére kitéve.

Nyíregyháza, 1906- jan u ár 15. jj$g'
A Nyíregyházi Általános Hitelintézet Részvénytársaság iii:

igazgatósága.
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Ha
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távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve- 
lezö-lapot küld o o o o c o o o o o o o

szert
o o o

U r»  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana 
l l d  tenni o o o o o o o o o o o o o

Építtetők
Jfy U r»  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 

f id  mely más nyomtatványt akar készíttetni

U o  bármilyen könyvet beszerezni
l l d  akaró o o o o o o o o o o

•  hírlapokra, vagy folyóira-
•  AAU tokra van szüksége o o

- '

H Ű L J * ** k-. 'ío

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

■—- munkálat teljesítését. —■
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Legdivatosabb báli kelmék, Crystallin. Rádium, Crepp de Chine 
továbbá Crystallin batiszt s különösen a legújabb hímzett 
Cristallinek egyes ruhákra minden színben legnagyobb vá-

■ lasztékban kaphatók -----  ■ =
UNGÁR LIPÓT divat és fehérnemű üzletében.

S e ly em  C rysta llin  m inden  szin b en , m étere  2 kor. 6 0  fill.
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(A
Rendkívüli olcsón és jól csakis az

* El s ő  N y í r e g y h á z i  B a z á r b a n
lehet vásárolni, hol minden elképzelhető áru a legnagt’obb választékban kapható.

*  legalkalm asabb  névnapi és m enyasszonyi ajándék tárgyak.
Férfi, női és gyermek trico, ing, gallér, kézelő, nyakkendő, Classe kez- 

(4 : tvü, harisnya, házi czipő és gyermek czipők.
fi Teljes konyha felszerelések, remek szobadíszek. 'f*)

f i Feltűnően nagy raktár díszes gyermek- 
§ kocsikból. H

Tisztelettel
Deutsck J.

Hibján S. fiiszerkereskedd előtt.

Hatóságilag engedélyezett

V É G E L A D Á S .
ÓRÁK, ÉKSZEREK t i  LÁTSZEREK

s r  minden elfogadható árban
- -  kiánisittatnak == =  •

Sulyok János
órás és ékszerésznél, Nyíregyháza Pazonyi-utca 2. u
kikkel órák duplalappal 4 K.-tól félj. 
Ezüst órák 5 koronától feljebb.
14 kar. arany függők 3 60 K-tól :elj. 
Snlylyal járó inga órák ütő szer

kezettel 25 korona.

Felhívás.
Nyíregyháza város kepviselőtedülete 

Kgy. 298 K. 13778|1905. sz. alatt elhatározta,
• • T. _n i -  i ti > rr «i • I hogy akiknek szőlőjük nincs, vagy szőlőjükírja Kossuth 1-oronc, (Ír. Ruzsafly Alajos id^ e„ llatirl)an va^ ha „  folyamán su-
cl budapesti m. ki;, allamrendorseg ÍÖ- ját (házi) szükségletükre szánt bor mennyi- 
orvosa, dl*. Tóthfi ussy Gyula a M. A. V. sógét ieejekorán bejelentik, a folyó 1906 évre 
li. löorvosa, Hindy Szabó László bel
ügyin. tanácsos, Báró Bánffy Farkasnó, 

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.

Meglepő jó hatásúnak bizonyult

Legjobb varrógépek
kaphatók:

Herskovits Gyula
varrógép raktárában

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

Mnger és mindenféle rend
szerű varrógépek házi szűk

abban a kedvezményben részesülnek, hogy 
a törvényes boritaladó helyett

a) 500 literig terjedő menyiség után 10 K,
b) 1000 , „ „ „ 20 K,
c) 1500 „ „ , 30 K

boritaladó átalányt és ennek 20%-át mint 
borfogyasztási pótadó-átalányt kötelesek fi
zetni.

Ki e kedvezményt igénybe venni kí
vánja, köteles a házi szükségletére szánt bor 
mennyiségét az 1906 évi február hó 2S-ig be
zárólag a városi számvevői hivatalba beje
lenteni.

A kik e kedvezményt igénybe venni 
nem kívánják, illetve ezt a nyilatkozatot be
adni elmulasztják, azok a törvényszerű bor
ital adót és fogyasztási pótadót kötelesek 
megfizetni.

A kik pedig sem a kötelező nyilatkoza
tot be nem adják, sem a tényleg fogyasz
tandó bor mennyiségét idejében be nem je
lentik, azok jövedéki kihágást követnek el 
és velük szemben az 1892. évi XV. t.-czikk 
teljes szigora fog alkalmaztatni.

Nyíregyháza, 1906. január hó 6-án.
Májerszky Béla.
polgármester.

199i 1906. áü.

Hirdetmény.
Alulírott árvaszók közhírré teszi, hogy

sédetre és ipari használatra. I gondnokolt özv. Teitelbaum Henriknó tulaj-
1 I donát tevő Vármeeveház-utczai 3-ik számú

kényelmes

j jr  é s z i d  fi z e  t c  s r  e !
F ió k ü z le t: KisTárdáii, Beregszászon és Mátészalkán.

m e g y
háza, 1906 évi január hó 24-ik napjának d. e. 
10 órakor a városháza kistanáes termében 
nyilvános árverésen 12206 korona kikiáltási 
árban eladó.

Utóajánlat kizárva.
Kelt Nyíregyháza város árvaszékének 

1906. évi januér hó 17-ik napján tartott 
üléséből.

Májerszky Béla.
ár v aszoki elnök.

NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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