évfolyam.

Nyireirvházá, 1900. Január 27.
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Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton.

fe le lő s szerkesztő és kiadótulajdonos :

Schlichter Gyula.

S z e r k e s z tő s é g és k ia d ó h iv a ta l :

IV. kér., Vasuti-ut 17.
| Lapunk a bel- és kolfeld minden nagyobb városéban képviselve van

Ki a lázadó.

nem lázadás, hanem a legszentebb kö I azt hiszik, hogy a magyar nemzet eletelesség, a legnemesebb harc, amelyben ! vénén meghódítható, függetlenségétől,
(K.) Az a lázadó, aki a törvény, ; dicsőség meghalni, dicsőség győzni.
alkotmányától, magyarságától elevenen
aki az állam rendje, aki az alkotmány
A szabadságharc önvédelmi harc. megfosztható.
épsége s annak szentsége ellen tör !
j Természetes joga a nemzetnek. ElideA magyar nemzet hatalmának tu
Az a lázadó, aki a nemzet sza i genithetlen joga, mint a gondolkozásra, datában, és ősi alkotmányának szentsébadságának és haladásának útját állja!
életre való jog.
| gében bizva, sokat tűrt. És tűr addig,
Az a lázadó, aki a nemzeti intéz
A milliók lelkében élő szabadságot, ! amig ösztönszerüen nem érzi, hogy nem
ményeket nemzeti jellegükből kivetkőz egy nemzet nemes vágyait, eszményeit zeti léte forog kockán. De ha már ez
ted és azokat a nemzet ellen akarja ; a lelkekből kiirtani nem lehet! Aki erre van veszélyben, felébred lelkében az
fordítani!
a lelketlen munkára vállalkozik — az a életösztön, amely, önvédelemre kész
Az a lázadó, aki a nemzet füg j lázadó!
teti ! !
getlenségét és szabadságát a szabadAz ilyen lázadót minden eszközzel
S aki ezt a szent és egyedül jogos
ságvédö intézmények lerombolása által, I lehetetlenné tenni, szent kötelessége a harcot felidézi, az a legcudarabb lázadó,
eltiporni, s a nemzetet a barbárságba, a haza minden fiának.
az a legátkosabb hazaáruló.
nyomorba visszataszítani akarja!
A magyar nemzet sohasem lázadt, j
Az ilyen gaz árulót, lázadót lehe
Aki ezt teszi, az nem csak a ter Nincs is ki ellen lázadjon. Mert ő az
tetlenné tenni pedig elsősorban köteles
mészet isteni törvényei ellen lázad, ha állam, ő a korona, s önmaga ellen fel
sége a királynak!
nem íellázad az emberi ész törvényei nem lázadhat.
Mert hogy a királynak nincs is más
ellen is és fellázad az állam rendje el
De igenis fellázadtak az állam, a
len is.
| nemzet, a korona ellen annak régi el- kötelessége, minthogy a nemzet jogait
; lenségei. S a magyar ezért volt kény- megvédje és anyagi és szellemi haladá
Az ilyen lázadó a nemzet átka!
A magyar nemzet sohasem lázadt, ; télén többször legyveresen védekezni, sának akadályait elhárítsa.
A királyok sokáig istenként imádmost sem lázad!
önvédelmi harcot, a harcok legszentebb
tatták magukat. A nemzetekkel szemben
A magyar nemzet mindig csak al jét, legjogosabbját megvívni.
kotmányos jogait védte a lázadók ellen.
És megfogja vívni annyiszor, ahány mint azok urai és sorsuk intézői visel
És védte — amig csak lehetett — pas- szor fellázadnak ellene és a fegyver ki kedtek. Egy szempillantásuk, egy szavuk
siv ressistentiával, s ha szükség volt rá nem esik kezéből addig, mig vagy i milliók sorsát döntötte el. Elet halál urai
— íegyveres kézzel.
az utolsó szál ellenség, vagy az utoisó voltak.
Ez a szégyenletes kor azonban rég
S a nemzeti létnek az alkotmány szál magyar el nem pusztul!
Mert szörnyen korlátoltak azok, akik i eltűnt, a királyok is, a nemzetek is fel.
nak íegyveres kézzel való védelme

T A R C A.
Valami az életből.
Irta

ifj. T om p os E ndre.

Rég történt, nagyon rég, hogy az ósi
kemény curia előtt megütötték a dobot. —
Tarnavölgyi és Farkasköi Kemény Zsolt, a
nemes família utolsó s egyetlen sarja, kény
telen volt az „Osztrák magyar banknál* egy
nem valami díszes állással megelégedni, me
lyet családjuk régi barátja, a nagymóltóságu
belügyminister ur protegált ki számára.
A szerény viszonyok között élő sarj,
bizony sokszor fakadt ki pazarló ősei ellen,
akik négyes fogaton napokig jártak saját
birtokukon, ropogós százast vágtak ki a ci
gánynak s hetedhótországra szóló murikat
csaptak, mig ö boldog volt ha egy trabukót
elszívhatott s hetenként nem hétszer kellett
hideg vacsorát ennie. Különben jó kedélyű
fiatalember volt, a kinek hóditó külsejéről
mindenki azt következtette, hogy legalább is
néhány száz hold áll a háta megett s bizony
nem egy bakfis fordult meg utána az utcán.

Szabad idejében sokáig elült a hónapos
szobájában levő egyetlen tükör előtt s min
dig azon gondolkozott, hogy ilyen külsővel
egy hercegnőt is ellehetne bolonditani. —
Valóságos rögeszméje volt jövőjét egy ked
vező házasságra alapítani. Szerencsés fickó
volt, ez sikerült is neki.
Egy pikniken megismerkedett báró
Sternnek, a híres pónzkapacitásnak leányával,
a serdülő félben levő Kressidával. A tetötóltalpig elegáns gavallér olyan benyomást
gyakorolt a baronessero, hotry a papa ki
jelentette, hogy örömest látja vendégül pa
lotájában.
Bizonyosan mágnást, vagy legalább is
ministeri tanácsost nézett ki belőle. Zsolt ur
pedig mindjárt tudta, hogy itt az alkalom,
ütni kell a vasat, mert meleg.
Másnap délelőtt visitelí a báróeknái. —
Csak annyi pénze volt, hogy a látogatásnak
megadja a módját, ami magyarul annyit je
lent: „számozatlan kétfogatu.*
Báró Stern von Dietrichstein, nem volt
otthon, üzleti ügyei tartották távol. — Stern
mama fogadta, s mindjárt azon kezdte, hogy
barátságos mosoly örve alatt megmutatta
neki aranynyal plombáit fogait, majd „echt*
chinai vázáit, melyeknek értéke Öméltósága
szerint pár százezer forintot képvisel. Majd

Kressida is megjelent az ajtóban s a visít
végeztével úgy’ a mama mint ö elvoltak ra
gadtatva. Zsolt avval a reménnyel távozott,
hogy álmai valóra válnak.
E naptól szívesen látott vendég volt a
háznál.
De tempóra mutantur, a báró egyezer
nagyon rossz kedvvel jött haza s mikor fag
gatni kezdték, kisütötte, hogy nem a tőzsdei
baisse az, ami öt aggasztja, hanem az a bi
zonyos két predikátumu fiatalember, akit ők
ministeri tanácsosnak taksáltak. Elcsavarta a
baronesse fejét s most kisül, hogy egyrszerü
fiatalember és szegényebb a templom egeré
nél. — És a móltóságos papa kouoki pózba
vágva magát kijelentette, hogy’ Anita la comoedia, az az ur többet ide be nem teszi
a lábát!
A mama sárgult, zöldült, Kressida pe
dig miután kijelentette, hogyr ö szereti azt a
bizonyost, siró görcsöt kapott s rögtön el is
ájult!
Ez változtatott a dolgon. Egy szónak is
száz a vége! Zsolttal közölték a családi ku
paktanács határozatát, mely szerint a báró
Sterneknek egy simpla ötágú korona kevés,
nekik legalább is „móltóságos* kell! Punk
tum ! Tessék megszerezni a móltóságos cí
met s akkor Isten neki övé lesz Kressida.

Ajánlom a legdivatosabb báli és estélyi újdonságokat, u. m. ruha
bevonatokat, flilter és csipke díszeket czipők, virágok keztyüket, stb.
Tisztelettel
aar

is le r Károly.
Lapunk egyes számonként ilirsclller Mórnál kapható. Mai számunk 8 oldalra terjed.
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világosodtak, valódi rendeltetésük és er
kölcsi méltóságuk tudatára ébredtek.
A királyok ma már restéinek bar
mok és szolgák telett uralkodni. S a né
pek is nem a töldi istent, nem is a
menybéli isten ostorát, töldi helytartóját
rettegik a királyukban, hanem tisztelik
bennük jogaik igazságos védőit, nemzeti
haladásuk előharcosait, hatalmuk szim
bólumait.
Akik pedig a királyt ennek ellen
kezőjére tanítják, akik az állami intéz
mények fejlődését a király hatalmi sza
vával akarják meggátoltatni, azok a
nemzet aljas ellenségei, azok — lá
zadók !
A lázadókat pedig lehetetlenné tenni
minden eszköz szent, mert a nemzet
nem sülyedni, pusztulni, meghalni, hanem
élni és fejlődni akar — a király akarata
ellenére is.
S mert élni és fejlődni akar, —
élni és fejlődni fo g ! — a király tilta
kozása ellenére is!
S mert élni akar függetlenül és
fejlődni akar szabadon, — független és
szabad lesz! — a király erőlködése el
lenére is!
A nemzet óletösztöne és fejlődési
vágya oly ellenálhatatlan hatalmak, ame
lyek minden akadályon keresztül fognak
törni; az élete és fejlődése ellen láza
dókat összefogják tiporni és a nemzetet
— ezek a lázadók és ha kell: a király
elleni küzdelemből — győztesen fogják
kimenteni!

Kés Kisvárdaenses.
Jelzett ezikksorozat beküldetett lapunk
hoz. Nyilvános számadásra kötelezett vál
lalatról lévén szó, úgy véljük, hogy he
lyet kell adnunk a ezikksorozatnak és a
mennyiben hisszük, hogy az abban sze
replők tisztán kerülnek ki és a mende
mondáknak hallgatásunk csak tápot adna;
Időközben dühöngött a passiv resistentia. Főispánokra volt szükség.
A familia régi jó barátja, a kegyelmes
ur, egy napon felkérette magához Zsoltot.
Zsolt szabadságot kérve a főnökétől,
elkutyagolt a beiügyministeriumba. Bevezet
ték a kegyelmes úrhoz. Nagyon barátságo
san fogadta s rövid diskurzus után olyan
ajánlatot tett neki, melytől eleinte kókült,
zöldült, végül füle tövéig elpirult.
„Két napi gondolkozás időt hagyok"
— csengett fülébe a kegyelmes ur szava —
„s aztán határozott választ várok!*
Vege volt az audienciának es Zsolt ki
támolygott az utcára. í gy ment haza mint
egy alvajáró. Egész utón gondolkozott. —
A kegyelmes ur föispánságot kínált neki.
Minden csepp vére fellázadt arra a gondo
latra, hogy a mostani viszonyok között ilyes
mire vállalkozzék ! Hiszen a Tarnavölgyi és
Farkaskői nemes ősök megfordulnának a
sírjukban s elátkoznák. De mikor a kellemes
életro gondolt, moly ezentúl rá vár habozni
kezdett. A báró Sternék levele pedig vég
kép levette a lábáról. Azonnal irt a ministornek s elvállalt mindent!
Harmadnap beállított Sternékhez s bá
torkodott megkérni Öméltósága kezeit.
Kapott egy pár zsák aranyat. (P ardon !

az illető vállalatnak is csak előnyére le
het, ha a lefolyt hivatalos eljárás a nyil
vánosság előtt megvilágittatik.
Abból indul ki a beküldő, hogy nyil
vánosság elé tartozik a „Kisvárdai szesz
szabad raktár“ adó csonkítás ügye, mert
a részvényesek és az ezen vállalattal öszszekőttetésben állók érdeke az, annyival
is inkább, mert a közhit, hogy ezen vál
lalatnál nagy visszaélés történt és ezt csak
ideig-óráig sikerült elsimítani. Közszájon
forog, hogy a vizsgálatot vezető hivatalos
közegek hathatósan lettek befolyásolva és
nem tudják megérteni, miért fizette a vál
lalat igazgatója sajátjából a roppant
bírságot, ha a vállalat egy felelős alkal
mazottja, az ő és az igazgatóság tudtán
és részesedésén kívül károsította meg a
kincstárt, mert ha ez igy áll, a beküldő
szerint ezen bírságot vagy a részv. tár
saságnak, vagy az ossz. igazgatóságnak
és felügyelő bizottságnak kellett volna
viselni.
A vég konklúziója a beküldőnek pe
dig az: „hogy az ezen ügyben szereplők
közül egyik-másik, állandóan bírál eleve
neket halottakat, minden felelőség nélkül,
megkívánja, hogy minden szava, maga
sabb helyről jött kijelentésnek, megnyilat
kozásnak vétessék, ő maga pedig szent
és sérthetetlen maradjon; holott köztu
domású, hogy nem mindig a legtisztább
forrásból iszik. Ez ügyben különben Dr. Hartstein
Sándor helybeli ügyvéd egy vagy több
részvényes megbízásából a nyíregyházi
kir. törvényszék előtt pert folytat a rész
vénytársaság elten és a törvényszék a
vizsgálatot és bizonyítást elrendelte és az
iratokat a becskereki kir. pénzügyigazga
tóságtól beszerezni rendelte.
Nem térünk tehát ki beküldő kíván
sága előtt és a tárgyilagos vizsgálati ira
tokat, ha nem is egész terjedelmében kö
zöljük.

Tény leírás.

Fölvétetett Budapesten 1904 évi ja
nuár hó 13-án. Jelen voltak: a hatóság
részéről Gassi Rezső sz. fővárosi tanácsi
fogalmazó, a kincstári jövedék részéről
Liszkay Károly m kir. főbiztos, Biró Imre
m. kir. p. ü. biztos. Lerel János p. ü.
szemlész. A felek részéről: Halasi Mór,
a kisvárdai termény- és szesz szabadrak
tár r. t. vezérigazgatója.
(Folyt- k ör.)

Szabályrendelet
a községi pótadók kivetéséről.

A törvényen kívüli állapot sok nehéz
séget támaszt a közigazgatás különféle ága
zatainál. A községi adók sem vethetők ki a
szokásosnak megfelelő módon és itt is uj ki
vetési módozatok megállapítására van szük
ség. Oltványi Ödön v. adóügyi tanácsos fel
ismerve az eljárás egyöntetűségének hiányá
ból elöállható visszásságokat, Nyíregyháza
város területére vonatkozólag egy szabályrendelet tervezetet állított össze, melyet ter
jedelmes indokolás mellett a tanácsülés elé
terjesztett. A tanács hétfőn foglalkozott a ja
vaslattal és azt egyhangúlag elfogadta. Rö
videsen a képviselet ele viszik a dolgot,
mely után azt a februári megyegyülés ele
szándékoznak beterjeszteni.
Maga a szabályrendelet igy szól:
Szabályrendelet tervezet állami adó hiányában a
a községi pótadó kivetéséről.
1. §. Amennyiben törvényen kívüli ál
lapot, vagy más politikai okok miatt, a köz
ségi adó az állami adók alapján kivethető
nem lenne, a községi adó kivetése a követ
kező módozatok mellett történik.
2. §. A föld adóra vonatkozó változási
kimutatás és nyilvántartás a törvényen kiI vüli állapot alatt is vezettetvén a föld adóra
eső községi adó a kát. birtokivekben foglalt
I tiszta jövedelem után Írandó elő.
3. §. A ház adó, kereseti adó 1. II. és
1 IYT. osztálya, valamint a tökekamat és jára| dók adó a törvényen kívüli állapot alatt is
í szabályszerűen foganatosított adó összeírás
alapján pontos összegben meghatározható
| lóvén, ezen összegek után esedékes községi
! adó a felsorolt alapok után vetendő ki.

Kressidát is megkapta.)

szórta a pénzt, melyet az atyja és nagyatyja
szorgalma gyűjtött össze.
Ha néha figyelmeztetést kapott a nagy
Könnyű phaoton gördül végig a poros bátyjától, felébredt benne a magyar virtus,
országúton. A tüzes vórü, táncoló paripákat
,csak azért IS :
egy alig huszonhétóvesnek látszó fiatalember
Lucullus nem rendezett olyan lakomáhajtja, mellette elragadó szépségű hölgy ül, kát s így ment egyik nap a másik után. —
kinek pajzánsága élénk ellentétet képez a Maga köré gyűjtötte a vidék fiatalságát, a
hátul ülő kocsis és a karjait keresztbe fonva főváros rouéit s a legboldogabb ember ak
tartó groom komolyságával.
kor volt, mikor ezek kórusban zúgták „nagy
A hölgy a főváros egyik ünnepolt or szerű, mesés !“
feum dívája, az „isteni* melléknévvel felru
Mikor megkezdődött az őszi vadász
házott Rositta.
saison, szűk volt az ősi kastély ! — De szűk
A férfi pedig Kendeffy Gábor, tizenegy volt a világ is !
falu örökös ura.
Most a nevenapját ünnepli s sensatiós
Anyját nem is ösmerte s éppen Páris- meglepetésben akarja részesíteni vendégeit.
ban tartózkodott, amikor édes atyja halálhí Gyönyörködni fognak az „isteni" Rositta
rét kapta. A legközelebbi vonattal itthon táncában!
termett, de már későn, mert édes atyját már
Ez felér a félvilággal és csak egy fa
akkor elnyelto a hideg föld.
lujába kerül! Ez pedig bagatelle, ha vendé
Tömérdek vagyont örökölt!
gei jói mulatnak, hiszen még mindig meg
Gyámja atyja végrendelete folytán — marad tiz! !
nagybátyja, a szigorúságáról híres Borbély
Versenyistállója a leghíresebbek közé
Gyurka lett.
tartozik, hiszen benne van az epsomi derby
A fiatal ur azonban nagyon unta a tavalyi győztessé is, melyet potom 20000
gyámkodást s igyekezett tőle szabadulni. — font sterlingért vett meg Vhittey lordtól.
Kivitte, hogy nagykorusitották.
Agarai egyszerűen mesések!
Mikor ez megtörtént, elkozdett élni !
Ö maga különbül ruházkodik, mint a
Igen élni, de hogy! — Tolemarokkal walesi herceg, ö a fórfivilág divatkiráiya t
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a egujabb ruhadiszek, gase szövetek, csipkék, szalagok, selymek és píisse fodrok. Továbbá báli
keztyiik, harisnyák és legyezők dús választékban kaphatók:
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4. §. A III, osztályú kereseti adó után
esedékes községi adó kivetéséhez a képviselő
testület saját kebeléből 4 tagot küld ki, kik
szavazati joggal bírnak a kivetési összeg
meghatározásánál. Bizalmi férfiakul a keres
kedők egyesülete, valamint az ipartestület
kebeléből 2—2 tagot küld ki.
5. §. A IH-ad osztályú kereseti adó
alapján kivetendő községi adó meghatározása
a 111. osztályú kereseti adók kivetésére vo
natkozó törvény rendelkezéseinek módjára
történik.
G. §. A nyilvános számadásra kötelezett
vállalatok megadóztatása az előző évi mérleg
alapján történik.
7. §. A bizottság határozatai Szabolcsvármegye közigazgatási bizottságához felleb
bezhetek, mely végérvényesen határoz.
8. §. A bizottság előadója, a városi adó
ügyi tanácsos, ki a bizottságban szavazati
joggal bir, s mind azon jogok megilletik, mik
a kincstári előadót a 111-ad osztályú kereseti
adó kivetésénél.
9. §. Átmeneti intézkedések. Ezen sza
bályrendelet alapján történt községi adó ki
vetés ideiglenes lévén, az állami Ill-ad osz
tályú kereseti adó és a nyilvános száma
dásra kötelezett egyletek és vállalatok adó
jának utólagos szabályszerű kivetése után
megfelelően helyesbítendők s a netán teljesí
tett túlfizetések az adófizetők javára betudandók, — a hiányok pedig pótlólag bevételezendök, illetve behajtandók.
10. §. Ezen szabályrendelet Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottságának jóvá
hagyása után azonnal életbe lép.

H ÍR E K .
Törvényhatósági közgyűlés. Szabolcsvármegye törvényhatósága jövő hó 10-én gyű
lést tatt, amikor tárgyalni fogják az alkot
mány védelme táreyában hozott határozatoknok a belügyminiszter által másodszor való
megsemmisítését is. A tárgysorozat most van
összeállítás alatt.
Kinevezés. — A m. kir. belügyminister
Gottman Gyula cs. és kir. nyug. hadnagyot
a nyíregyházi anyakönyvvezetöí kerületbe,
helyettes vezetővé nevezte ki.
Áthelyezés. Pásztor Géza nyíregyházai
kir. járásbirósági aljegyzőt ez igazságügyminister a helybeli kir. törvényszékhez áthe
lyezte.

„Udvartartása* — óvenkint százezrekbe
kerül!!
A legveszedelmesebb nőhóditó, a leg
eszményibb gavallér, szóval minden, amit
csak egy pénzeszsákra az úgynevezett jóba
rátai rakhatnak.
Hiszen hát miért ne tegye! Van módja
benne bőven !
^^
*
így ment ez hét évig !
Egy hajszállal sem tovább !
Egyszerre állt be a „krach", amint ma
gyarul mondani szoktuk.
Elkótyavetyélték a falvakat, el az acé
los búzát termő földeket s Kendeffy Gábor
úgy maradt mint az ujjam !
A jóbarátok úgy tettek, mint az éjjeli
pillék, mikor elalszik a fény — elszéledtek.
Rá sem néztek többet.
Ö azért élni akart! mert remélte, hogy
még lehet belőle ember.
Feledést keresett az alkoholban!
Ez a rettenetes ital, mely tönkreteszi
a szervezetet s állatot csinál az emberből,
végképp tönkretette.
Rongyokban jár, s borotválatlan ábrázattal, mert ruházatra nem telik, sőt még
betevő falatra sem, de koldulni — azért
restell.
A büszkesége megmaradt !

. SZABOLCS*
Halálozás. Hetey Sándor, gelsei birto letileg üdvözölték. Természetes, hogy a többi
kos tegnapelőtt városunkban meghalt. Az el Pál sem maradt jókivánat nélkül. Szikszay a
hunytban Sípos Béla, medvénk tb. főjegyzője tisztviselők üdvözlésére szép és hazafias be
sógorát gyászolja.
j széddel válaszolt.
Az igazságügyminiszter Kovásy Béla tör- j
Az izr. nöegylet thea-estélye folyó |hó
vényszéki aljegyzőt az itteni kir. járásbíró 20-án zajlott le a „Korona* dísztermében.—
sághoz helyezte’ át.
A rendezés körül — az elnöknő gyászeset
Névmagyarosítás. Weiszkopf Alajos, va miatt ezen a mulatságon részt nem vehetett
lamint gyermekei: József, Margit, Lajos, — a két alelnöknö, Burger Pálnó és Führer
Sándor és Károly kisvárdai lakosok, vezeték Mihálynó úrnők fejtettek ki nagy munkássá
nevüket, miniszteri engedelylyel „Kovács‘-ra got és végezték a rendezés ezernyi teendőit.
magyarosították.
A terem egyik sarkában reudhivül ízléses
A Szabolcsmegyei Tanító-Egyesület „Kis khinai sátor volt elhelyezve, a melyben
várdai Járásköre‘‘ 1906. óv február hó 4-én, Edelstein Aládámé úrnő pezsgőt árult. A há
Kisvárdán, a nagyvendégló színháztermében, ziasszonyok és házi kisasszonyok nagy buz
zártkörű, tánccal egybekötött jótókonycólu galommal és kedvességgel teljesítették a rá
műkedvelői előadást rendez. Belépti-dijak: juk kirótt feladatokat. Kitűnő hangulatban
páholy 10 kor., oldal- és támlás-szók 2 kor. folyt a tánc a késő reggeli órákig.
40 1111. Az estély kezdete este 7*9 órakor.
Gözekeszövetkezet. Múlt számunkban fog
Felülíizetések a jótékonycól érdekében hir- lalkoztunk ennek az életre való eszmének a
lapilag köszönettel nyugtáztatnak. A belépő megvalósításával. Arról értesítenek bennün
jegyekre előjegyzések Kisvárdán a .Sárga ket. hogy eddig felül jegyeztek ezer hold
boltban" elfogadtatnak. Az előadás műsora : területen és rövidesen meg lesz tartva az
I. Prolog. Irta Kovács Lajos lelkész. Előadja alakuló gyűlés.
Poynár Alexandrin urleány. II. Élő bokréta:
sárospataki állami tanítóképző ifjúsága
1. Flóra. Irta dr. Vietórisz József. Előadja 190G. Afebruár
hó 3-án az intézet összes ter
dr. Sebestyén Miklósnó úrnő. 2. Chryantemum. meiben a zenekör
alapja javára jótékonycélu
Irta Páfrány. Előadja Balkányi Vilma urleány. hangversenynyel egybekötött
táncestélyt ren
3. Ibolya. Irta Kovács Lajos lelkész. Előadja dez. A táncestóly kezdete 8 órakor.
Személy
Pataky Júlia urleány. 4. Margerit. Irta dr. jegy 2 K. Családjegy 5 K. — Az intézetnek
Szabó László. Előadja Molnár Dóra urleány. nagyon sok szabolcsi növendéke van, akik
5. Nefelejcs. Irta Bán Lajos. Előadja Barcs a rendezésben tevékeny részt vesznek. Me
Margit urleány. 6 Orgona-virág. Irta Lantos. gyénkből is sokan rándulnak át a sikerültnek
Előadja Bacskay Mariska urleány. 7. Pipacs. Ígérkező mulatságra. Műsor: 1. Diszmenet.
Irta Katáng. Előadja Alby Margit urleány. Major J. Gyula „Milleniumi Snit“-jóből. Elő
8. Piros szegfű. Irta Pavlovits Sándor. Előadja adja az ifj. zenekar. A zongora részt Nógyessi
Juvanc Vilma urleány. 9. Rózsa. Irta dr. Vie J.
o. és Nagy L. III. o. tanitónövendókek.
tórisz József. Előadja Weissberger írónké ur 2, IV.
Cigányélet. Irta Schuhmann R. Énekli az
leány. 10. Százszorszép. Irta Szi-szi . . . Elő ifj. dalkör. Zongorán kisérik Nagy L. és
adja Fried Juliska urleány. III. Couplék. Énekli
D, III. o. tan. növ. 3. Tetemrehivás.
Dokupil Gyula ur. IV. Szavalat. Tartja Halasi Palcsó
Irta
Arany
Szavalja Füsti M. László.
Margit urleány. V. Régi magyar nóták. Vegyes 4. Fantázia. János.
Irta Merkl Cr. Koncert harmoniukar. Éneklik: Alby Margit, Bacskay Mariska, mon előadja Kovács D. tanár. 5. Eredeti
Juvanc Vilma, Kalas Júlia, Kalliwoda Olga, magyar dalok. Irta Gaál F. Énekli a dalkör.
Kemény Anna, Molnár Dóra, Pataky Júlia, 6. Az inggomb. Monológ. Irta Thewrewk Ist
Poynár Alexandrin, Szalay Erzsébet urleá- ván. Előadja Nvitray Gy. I. o. n. 7. Bercsényi
nyok, Semtey Sándornó úrnő, Balogh János,
ahogy Bihari játszotta. Előadja az ifj.
Baglyos István, Grünwald Gyula, dr. Szánthó nótája,
zenekar.
8. Csatakép. Ének- és zenekarra irta
! Gyula, Tóth Endre és Vargha János urak. Kovács D. Előadja az ifj. ének- és zenekar.
i Az élő bokrétát rendezi Dokupil Gyula ur.
Vígan a halálba. Jeleztük legközelebbi
A vegyeskar vezetője Bán Lajos ur. Az elő
számunkban,
hogy egy embert a Belegrádadás egyes számai alatt az ajtó zárva lesz.
puszta közelében elgázolt a vonat. A meg
Pál napja. Folyó hó 25-ón tartották a ejtett rendőri nyomozat során meg lett álla
Pálok névnapjukat, mely alkalomból Szikszay pítva, hogy a szerencsétlen ember Belegrádon
! Pál alispánt, Péchy Pált és Porubszky Pált alkalmazott 50 éves Terleszki Gusztáv ko
ismerőseik és kartársaik felkeresték és testü- vács segéd volt. A kovácssegód ugyanis va
lamely szomszédos tanyára akart látogatni,
Éhezve, dideregve áll az utca sarkom de a félliterest nem felejtette otthon. Midőn
de ha egy irgalmas szivü ember akad, aki a sínek mellett gyalogolt, olykor nagyokat
megszánja és almizsnát akar neki adni, nyelt a zsebében hordott üvegből. Addig
büszkén utasítja vissza.
botorkált a sínen, hogy berúgott állapotában
Ha néha megszóllitja egy-egy rendőr, összeesett és fekvő állapotban zúzta dara
büszkén vágja ki: „én Kendefty vagyok !•
bokra a vonat. A szerencsétlen ember család
Éjjel a hajléktalanok menedékhelyére és rokonok nélkül volt.
jár, nappal csomagot hordoz s a mit keres j
Köszönet. A Kisvárdai Kölcsön Segélyzómind elissza nyomban.
Egyesület
tanítóegyesületünk által a budapesti
A napokban egy páran „jóbarátai"
„Ferenc
József-Tanitók-Házában*
létesítendő
közül, kik egy éjjeli orgiából kissé mámoros i
szobaalapitvánv
törlesztésére
25
koronát
ado
fejjel mentek hazafelé, találkoztak vele.
mányozott.
A
tek.
Igazgatóság
szives
figyelmeMegismerték!
és áldozatkészségéért hálás köszönetét nyil
Merően nézett rájuk üres tekintettel.
vánít
Orsovszky Gyula a Szabolcsvármegyei
Tréfálni kezdtek vele : „Ejnye Gábor !
Hát miért dideregsz itt a sarkon ! Eredj fő tanítóegyesület elnöke.
Vizsgálat. A földmivelésügyi miniszter
ispánnak, hiszen jóbarátod volt a miuiszter,
által engedélyezett gazdatiszti vizsgálat Debkicsinálja!"
Erre ez a didergő, toprongyos alak, reczenben február 20-án tartatik meg. A vizs
aki egy harapás kenyeret már talán napok gálatra 208-an jelentkeztek, köztük sok sza
óta nem látott, büszkén egyenesedett ki, s bolcsmegyei is.
Ménvizsgálat. A köztenyésztésre szánt és
haragtól csillogó szemmel, de emelt fővel
vágta vissza: — „Annyira még nem züllöt magán tulajdont képező mének megvizsgá
lása Nyíregyházán jövő hó 7-én, Kisvárdán
tem el !!“
3-án, Mándokon 5-én, Kemecsén G-án, Gáván
♦**
8-án, Tiszalökön 9-én, Nagykállóban 10-én,
Nyírbátorban 11-én fog eszközöltetni.
Az egyik emelkedett. (?)
Bérbeadás. Nyírbátor vásárain a helya másik bukott.
Mindakettó elhibázta az életét! — De pénzszedés joga folyó hó 30-án fog berbeadatni, a községi elöljáróságnál.
vájjon melyik sülyedt jobban ? !

L e g ifja b b b á li u jd on ságo
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 i v a t ü z l e t é b e n
----------
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Az izr. nöegylet elnöksége Bleuer Ber-

tűzoltóságra. Remélem, hogy eme buzdításom
a felülfizetósek óriási arányaiban fogja áldá
sos gyümölcseit megteremni. — Egy nem háztulajdonos.

náthnó, Csázik Péterné, Doctor Árminná,
Eisler Károlyné, dr. Edelstein Aladárné, dr.
Erdős Bertalanná, dr. Iirnyey Jánosné, dr.
A „Nyíregyházi torna- és vivó-egyesület“
Flegmann Sándornó, Gansl Józsefné, Ileuffel
Lajosná, Laufer Miksáné, Lichtmann Vilmosné, múlt hó 30-án végleg megalakult s céljául
Partos Jenöné, özv. dr. Rottmann Lajosná, tiizto ki a testedzés minden ágának művelé
dr. Szőke Jánosná, dr. Vadász Leóné, Wein- sét. Az egyesülőt anyagi viszonyainak s helyi
berger Arthurná és dr. Zinner Samuné úrnők körülményeinek figyelembe vételével a vá
nek, valamint Básthy Berta, Bozán Piroska, lasztmány úgy határozott, hogy a tagok kivált
Ferenczi Irénke, Fried Nelly, Flegmann Mártha, képen a szerekon való tornázást, vívást, majd
Kell Lóra, Lichtmann Erzsiké, Löwy Alice, az idő tavasszal alkalmassá váltával a szükebb
Molnár Nelly, Ruzsicska Mariska, Schíichtor értelemben vett atlétikát (futás, ugrás, súlyGizella, Schvarcz Margit, Schvarcz Írónké, dobás stb.) és a céllövést fogja gyakorolni.
Silberstein Szeréna, Szamuely Margit, Ungár Az órák hetenként hétfőn, szerdán és pénte
Erzsiké, l'ngár lrónko és Weiszberg Zsőíika ken a főgimn. tornacsarnokában, a vivő órák
kisasszonyoknak, kik a január 20 iki „Thea- jiedig kedden és csütörtökön a Koronában
estély“-en a háziasszonyi, illetve pincérlányi fognak megtartatni. A v í v ó órák a tagok kellő
tisztséget oly fényesen, ügyesen s eredmény- számban jelentkezése esetén jövő hó 1-én
nyel betöltötték, ez utón is igaz köszönetét kezdődnek s tartanak május hó 1-ig, amikor
kezdetét veszi a céllövés gyakorlása. Későbbi
fejezi ki.
Betöltendő állás. Báj község székhely jövőben fogja a választmány a testgyakorlás
ivel Csobaj, Tiszaladáuy, Pthrügy és Takta- többi nemeit is fokozatosan meghonosítani.
kenóz községekből alakított körzet orvosi ál- j A jelentkezés szóval vagy írásban a titkár
lására pályázat hirdettetik. — A választás nál (dr. Nagymátó András, lak. Rózsa-u. 2.
jövő hó 6-án lesz megtartva. Pályázatok az szám.) történik, ahol bővebb felvilágosítás
nyerhető. Az egyesületnek vidéki tagjai is
alispáni hivatalnál 3-ig fogadtatnak el.
Önkéntes tűzoltó egyletünk farsangi mu lehetnek. A tagsági dijak az alapitó tagok ré
latsága. Tény hogy bensőnkben lángol a szére egyszersmindenkorra 50 k., pártoló ta
felszított szittya harag tüze, tény, hogy a gok részére vagy egyszersmindenkori 25 k.
szemünk majd kiég a szégyentől, ha arra vagy l>edig évenkénti 5 k., rendes tagok ré
gondolunk, hogy mik is vagyunk mi magya szére {ledig havonkénti 1 k., Vidéki rendes
rok, s ily körülmények között joggal fordu tagok a tagsági dij felét fizetik.
Adósok figyelmébe. Ezt a szokatlan címet
lunk a tűzoltóság felé hazafias bizodalommal
annál is inkább, mert eddig ők képezik a azért irtuk újdonságunk élére, hogy minél
magyar nemzeti hadsereget s hatalmas és többon olvassák azt el, mert sajnos, a mai
kitünően kezelt vizipuskájukkal, ha a német nehéz megélhetési viszonyok mellett kevés
ellen nem is, de az elemek egyik legretto- az olyan ember, aki ne érthetne róla. Arról
netesebbje ellen megvédelmezik házainkat, van ugyanis szó, hogy akik tartozásaikat a
csűreinket és istállóinkat. — Ugyancsak eme városi adóhivatalnál folyó hó 31-óig bejelen
nemzeti hadseregünkre kellett gondolnunk tik, azoknak az általános jövedelmi pótadójá
már akkor, mikor a múlt szeptember 23-án ból a kamatok 10 százalékát leírják. Aki
az ellenzék vezérei Becs városából keserű tehát 100 kor. kamatot fizet, annak az adója
ségtől és szónyentől lángoló arccal hazajöt a bejelentés következtében 10 koronával lesz
tek s Apponyi Albert gróf azt mondotta, | kevesebb, ez pedig megérdemli a bejelentés
hogy „sok tűzoltó munkára lesz szükség". j fáradtságát.
Klassikusan hangzottak o szavak s mindjárt |
Az izr. nőegylet január hó 20-iki „Theaeszembe jutott róluk a rátóti tűzoltóság esete. ! ostély'-ón felüllizettok: Burger Pál 30 kor.,
Tudja a szives olvasá, hogy hol van az a Fried Dániel 20 kor., Burger Mór, Reizmann
Rátét! — Dunántúl legkisebb vidékén ! s ott Jenő (Kisvárda) 17 —17 kor., Führer Mihály
székel Széli Kálmán a nemzeti fellángolásnak 14 kor., Houffel Lajos, Lichtmann Dezső 13 —
az a nagy barátja, aki annyira szerette volna 13 kor., Csázik Péter, Weinberger Arthur
elfujui ministerelnöksége vége felé a negy 10—10 kor., özv. Básthy Barnánó 9 kor.,
vennyolcas tüzet, melyet csak gyertyaláng Glück Dezső, özv. Ungár Lípótnó 8—8 kor.,
nak nézet s melyből éppen azért, mivel ő is Rosenthál Gyula, Kaller János, Rosenthál
meg mások is oly eszeveszettül fújták, olyan Gusztáv (Miskolcz), Flegmann Bertalan, N. N.
tűz lett, hogy immár az egész országot láz- : 7—7 kor., Eisler Károly 6 kor., dr. Laufer
bán tartja. — Hát, hogy egyik szavamat a I Miksa, dr. Flegmann Sándor, dr. Edelstein
másikba ne öltsem, mikor a rátóti tűzoltók Aladár, dr. Flegmann Jenő, Silberstein László,
megvették az első vizipuskát, kiakarták pró- j Ferenczi Miksa 5—5 kor., Mandl Emil, özv.
hálni, dehát hogyan, ha nincs tűz ? Ennek Piringer Jánosné, Führer Ignác, Gansol József,
okából azután meggyujtottak a falu végén Burger István, Mandol Jenő, Bergstein Adolf
egy házat, hogy a vizipuska hatását megfi 4—4 kor., Bleuer Bernát, Szamuely Lajos,
gyelhessék. Azonban nagy szól kerekodvón, Blumberg József, dr. Zinner Samu, Schlichter
az egész talu leégett. — Hol itt az össze Gyula, Pollák Dezső, dr. Erdős Bertalan, dr.
függés kérdi a nyájas olvasó? Hát ott, hogy Proppor Dezső, dr. Haas Emil, Doctor Ármin,
Apponyi Albert gróf is csinált szép tüzecskét Ungár Béla, Ruzsicska András, Schvarcz Izi
amióta negyvennyolcas lett, s aztán arról dor, Ungár Géza, Ilartstein Ernő (Napkor),
beszól, hogy oltogatni kell. Hát csak azért Baruch Jenő, Schvarcz Adolfné,' N. N. 3—3
csinálta, hogy kipróbálja rajta a vizipuská- kor., dr. Vadász Leó, dr. Fried Sándor, Sil
ját? Akkor ugyan kár volt annyira gyújto berstein Ignác, Sebőn Sándornó (S.-A.-Ujhely),
gatni ! No meg akárki próbálja is eloltani a Wirtschafter Ottó, Partos Jenő, Altmann Ber
mi tüzünket, hiába próbálja. Mi égni akarunk talan, Dániel Sándor, Csillag Nándor, dr. Guttés lángolni a hazáért. Csak a szomjunkat va manu Zsigmond, Pavlovits Károly, Pavlovits
gyunk hajlandók oltogatni s helybeli tűzoltó Sándor, Szántó Ignác, Benedikt Sándor, Sil
ságunk február 3-án e téren akar segítsé berstein Miklós, Osgyány József, Molnár Jenő,
günkre jönni. Mint mulatságuk programm- Ernst Vilmos, Ehrenfeld Márton 2—2 kor.,
számaiból látjuk, először jókedvünket akarják Ilell Kornél, Vietórisz Dániel, Gansel Arthur,
lángra lobbantani számtalanságos jóizü móká dr. Zinner Jenő 1—1 koronát. — Jegyeiket
val, s aztán szomjunkat oltogatni bőséges megváltották : Grosz L. II. 50 koronával, Fried
boráradattal s akinek ettől fölmelegül a füle- Ármin (Budapest), Zucker Henrik, Weisz Fe
töve, az kitombolhatja magát a Benczy Gyula renc, Kiár Andor, Groák Lajos, Kiár Gusztáv,
hangász-csapatának zenéje mellett. Különösen Weisz Lipót (Szakoly) 20—20 koronával, dr.
figyelmébe ajánljuk diadalkoszorus tűzoltóink Gara Leó 15 koronával, Fried Ignác (Nagy
eme mulatságát a háztulajdonos uraknak, várad), dr. Meskó László, Czinczár József
akiknek legégetőbb szükségük van egy jól (Aszaló), Kellner Jenő, Cukor Vilmos (Napkor),
szervezett, minden vésszel szembeszállni kész Bodor Zsigmond (Dombrád), Radnai Ferencnó'

Tüdőbetegségek, aunuek.
köhögés, skrofuleris, influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindi
t,K o c h e “ e r e d e t i c n o n n tg o lá s í.
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(Kótaj), Láng Ernő, Baruch Arnold, Baruch
Arthur, özv. Wirtschafter Árminnó, Rosenthál
Ferenc, dr. Korányi Endre, Zoltán József,
IIolTmanu Mihály, Morgenstern Dezső, Kovács
László, ..Kun Mátyás, Kiár Samu, Kiár Béla,
Groák Ödön, Erényi Sándor (Biri), Gara Mik
lós, Kállay András, Kellner Lajos, Kiár Leó
10—10 koronával, Grausz Samu (Gros), Loveleki Mór, Engei József 7 —7 koronával, dr.
Polacsek Sándor (Kemecse), Kohn Ignác,
Ilartstein Antal, Kiár Lajos 6 —G koronával,
dr. Springer Géza, Friedlieber Ignác, Hirschler
Mór, Mandel Samu (Magy), Groszmann Jakab,
Glück Béla, Lichtblau Jakab, N. N. 5 —5 ko
ronával, özv. Róth Gyuláné, Rosenthál Gábor
3—3 koronával. Benczi Gyula pedig kialku
dott dijából 20 koronát térített vissza. Fogad
ják a nemes lelkű adakozók ez utón is a
nöegylet hálás köszönetét.
A nyíregyházi vadásztársulat az ipartestüíet dísztermében, ma, esteli 6 órától, láto
gatottnak ígérkező tánczmulatságot rendez.
Belépti dij személyenkint 1 korona. A zenét
Balog Lajos zenekara szolgáltatja.
Gondnokság. A helybeli kir. törvényszék
Dobos Lukács tiszabolgári lakost gondnokság
alá helyezte.
Városi bazár. Érdekes tervről kapunk
hirt. A városi hatóság elhatározta, hogy a
város tulajdonát tévő bazárépületben egy
elárusító helyet állít lel, a helybeli szalma
fonó dísztárgyainak árusítására. Más városok
ban is kitünően bevállott az eszme. A jövő
hó i-én megnyíló tanfolyamra igen sokan
iratkoztak eddig is be. A tanterem a Hatzeltéri épületben lesz.
A nyíregyházi iparosok olvasó-köre folyó
hó 20-án tartották meg táncestélyüket, amely
kitünően sikerült. A tánc reggelig tartott és
a megjelentek csak nem teljes számban ki
tartottak a mulatság végéig. Az estélyen
felülfizettek a következők: Schlichter Gyula
10 K, Éberling Antal 8 K 8Ó 1111., Kóry József
6 K, Guttmann Samu 5 K, Dudák Károly 4 K,
Dronyovszki Mihályné, Epbinder Károly, Pátrovics Gyula, Engei Adolf 3—3 K, Kiss An
dor 2 K 80 fül., Károlyi József, Jakab Bertalan,
Dojcsák Mihály, Stoller Ferenc, Matolcsi Ist
ván, Klafter Ignác 2—2 K, Grünvald Adolf,
Ilauzer Gyula, Veres Mátyás, Zempléni Árpád,
Dörller Géza, Sándor Ferenc, Ruda Lajos 1 K
80 fill.—1 K 80 fül., Gerbár Pál, Szilágyi Mik
lós, Királyfalvi Elek, Ilagymássi Károly, Kol
lár Mihály, Gorzsás József, Fedor János,
Hogyan Mihály, Vitovszki József, Timarovszki
Frigyes, Soltész Elek, Iluray Dániel, Britz
Miksa 1—1 K, Majoros Károly, Fekete József,
Macsuga Mihály, Matolcsi Péter, Papp István,
Wermesser József, Szűcs Mihály, Szakács
Dániel, Kulcsár Kálmán, Stark Mór, Hoffmann
Arthur, Erdélyi János, Haller Gábor, Szalóczi
Gyula 80—80 fill., Dobiász Béla 40 fill., Karasz
László 20 fill. A felülfizetök ez utón is fogad
ják a Kör elnökségének hálás köszönetét.
Ragályos betegség. Városunkban a ragá
lyos betegségek, különösen a vörös himlő
olyan mértékben lépett fel, hogy az iskolákat,
amint már jeleztük, alispánunk í. hó 29-éig
bezárta. A betegülések száma még ma is
olyan nagy, hogy a megnyitás 29-én nem
várható.
Közgyűlés. A polgári olvasó-egylet évi
rendes közgyűlése holnap délután 3 órákor
fog saját helyiségében megtartatni.
A vasmegyeri thea-estély. Ma egy hete
tartották meg Vasmegyoren a thoa-estélyt,
mely úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben
fényesen sikerült. Az orgonaalap, melynek
javára rendeztetett az estély, tekintélyes
összeggel növekedett, A jelenlévők mind ki
tünően mulattak és legfeljebb a hely kicsiny
ségére panaszkodhattak. Képviselve volt az
egész környék intelligentiája a mulatságon,
kiknek nemesen való szórakoztatásáról a ren
dezőség gondoskodott.
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Elakadt vonat. Tegnapelőtt délután nagycsoportosulást idézett elő a városháza előtt
a kisvasút egy tohorvonatának a fennaka
dása. A nap folyamán ugyanis a vonal men
tén levő gazdaságokban körülbelül 25 kocsit
raktak meg életnemüvel, melyeknek elszállí
tását, tekintve a havas időt, a tulajdonosok
kívánták. A vezetőség bár nem volt erre kö
telezhető, eleget óhajtott tenni a kívánságnak
és egy mozdony után akasztotta a kocsikat.
A nyílt pályán a tultorhelós dacára elég se
besen jött a gép, a városban levő főnix sí
nen azonban fennakadt. Kénytelen volt rako
mányának felét visszahagyni, melyet később
vontatott el. A kocsikat a vasút személyzete
és a rendőrség őrizte az esti szörkiiletben.
mórt híre' ment, hogy dohány van rajtuk,
melynek nagy a kelendősége ebben a meg
szorult világban.
Előfizetőinkhez. A lap kihordásánál sze
mély változás történt. Tisztelettel kérjük ezokból azon előfizetőinket, akik talán nem
kapnák meg a lapot a kellő időben, szíves
kedjenek észrevételeiket velünk közölni, hogy
a pontos kihordás ügyében intézkedhessünk.
Lóvásárlás a város részére. Nagy a pa
nasz a gazdák között, hogy a város szükség
letére lovakat másutt készülnek beszerezni,
ami költséggel is jár, de meg joggal sérti a
helybeli gazdákat, mert ha a város nem ta
lál itthon magának megfelelő lovakat, hogy
várhatjuk ide az idegeneket vásárlás céljából.
Megszivlelésre ajánljuk a gazdasági taná
csosnak.
Tánctanfolyam. Mazzantini Lajos, buda
pesti tánctanár f. évi március 1-én tánctan
folyamot nyit, melyre beiratkozni a Ferenci
féle könyvkereskedésben lehet.
Gondnokság alá való helyezés. — Tóth
Zsigmondné sz. Glosek Mária nyirbalkányi
lakosnőt, valamint Kótka János pazonyi la
kost a helybeli kir. tözvényszók gondnokság
alá helyezte.
Országos vásár. Az ujfehértói országos
vásár február 1-én fog megtartatni.
Lóversenyek vármegyénkben. A vidéki
versonyegyesületek értekezletén az egyes
vidéki versenyek határnapjait a következő
képpen állapították meg: Pécs április 29,
Nyíregyháza junius 17, Kis-Jenö junius 29.
Eperjes julius 1, Cegléd julius vége, vagy
augusztus eleje, Nagyvárad szeptember 15
és 16, Marosvásárhely szeptember 21 és 23,
Szatmár szeptember 23. Szabadka szeptember
30, Kolozsvár szeptember 30, október 7 és
14, Kisvárda október 14, Arad október 20
és 21 és Nagykikinda október 27 és 28.
Fizetésképtelenség. A hitelezők védegy
lete közli, hogy Nuszbaum Ármin kísvárdai
kereskedő fizetésképtelenséget jelontott.
Egyéves méncsikók vásárlása. A íöldmivelósügyi ministérium fölhívást bocsátott ki
azokhoz a tenyésztőkhöz, a kiknek birtokában
legalább négy, jó származású, erős csontu,
szabályos, saját nevelésű egyéves méncsikó
van. A kik ily csikóikat az államnak eladni
óhajtják, ezt a szándékukat egykoronás bótyeggel ellátott nyilatkozatban a jövő hónap
elsejéig jelentsék be. A nyilatkozatban meg
kell jelölni a csikók származását, magasságát,
színét, árát s azt a helyet, utolsó postával,
a hol a csikók állanak.
Védekezés a ragadós száj- és körömfájás
ellen. A földmivelésügyi miniszter alispánunk

hoz leiratot intézett és föl hívta, hogy a ra
gadós száj- és körömfájás helyhezkötósére
és orólyes elfojtására szükséges intézkedé
seket mindenkor nyombau foganatositassa.
A miniszter körrendeletében rámutat arra,
hogy csakis a szigorú intézkedéseknek lehet
köszönni, hogy a ragadós betegség ma alig
15 vármegye 26 községben van meg, úgy,
hogy alapos a remény annak teljes leküzdé
sére s igy az állatkivitel föllenditósóre.
T. Uraim ! Rövidesen Boros urnák méltó
utódjáról gondoskodom és remélem, hogy a
.Vidéki Lapok Központi Hirdetési Osztálya"
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még februárban megkezdi működését. Szer
ződni akaró lapok szíveskedjenek saját érde
kükben minél előbb értesíteni. Tisztelettel
Leopold Gyula s. k.
Köhögés nem betegség. Gyakran hallani
ezen megjegyzést. De mily káros tévedés.
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis
megöregednek. De mily gyakran támadnak
a köhögés elhanyagolása folytán súlyos be
tegségek, nevezetesen tüdőbetegség, holott
kellő időben annak keletkezése és terjesztése
meggátolható. A köhögés tehát soha sem ha
nyagolandó el, hanem vegyük azonnal az
ismert „Sirolin-Roche* hatásos szert, mely
nemcsak a köhögést szünteti, de az étvágyat
is előmozdítja és a testerőt fokozza. Kapható
gyógyszertárakban.
Báli illírek, Chew. lak, és szalon lak
cipők, fehér keztyiik, nyakkendők, gallérés kézelők, valamint speciális báli selyem
zsebkendők állandó nairy választékban kap
hatók. Füiüp D e z s ő n é l .
t l i s s T. E m m á n a k a beltéren újon
nan nyitott dohánytőzsdéjére és bélyeg
árudájára felhívjuk t. olvasóink szives
figyelmét.

C S A R N O K.
Krónika a túlvilágról.
AIáit héten az égheti jártam. —
— Hja ottan nincs kapupénz! —
És ez a hónap végén, kérem,
Nem megvetendő érvelés!
Miként jutottam — nem értem —
A sürü felhőkön át.
Hisz' Ikarusz is, — igaz már régen —
De bizony csak pórul já rt!
Vágytam a magasból látni
Ezt a hatalmas sárgolyót.
Melyen a népek tnilliárdja
Mint hangyaboly, gomolygó.
Ott is oly fontos-e a kérdés:
Hogy milyen lesz a (Janiéval ?
Jnt-e főleötö a sok lánynak.
Ki, ah már oly rég, arra vár ?
llál télapó mit gondol majd.
Érdemes-e venni bérletet ?
És egy uj korcsolya costüme
Nem okoz-e majd börze-haisset ?
Lesz-e sikere női cselnek
A jótékonyság oltárán
Harcolván most a nagy harctéren
Száz istennő, ki pénzt kíván!
Am fel a menyekbe érve
Ajtót nem szent Péter nyitott,
■Jó öreg Bródynk ottan
Már mint benfentes fogadott.
Szorongva kérdező tólem:
Miként szerkesztik a lapot ? —
És fájó mosolylyal halld,
Hogy a világ csak úgy forgott.
Lenéztem ; — de mit nem látok ?
Nincs föld, hisz nincs parlamenti
Nincsenek sehol legények — leányok
Nincs harc se már „Spur la main.u
Miért ott lenn hajba Jcapnak,
Innen felülről oly lapos!
Az angyalok kacagva nézik,
Amit „Kristóf ur“ a nyakunlcra hoz! Milljárdok erénye, bűne
Itt egyetlen csillaggá lesz,
Megtört sziveknek reménye
Egy halvány fénysugárt tesz! . . .
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De látom, a világ sorsa
Csak engem nem hagy hidegen.
Nem hiába én vagyok itten:
Az velőkelő idegen !“

E tta .

Meghámozott fÓispánjelölt.
Összejöttünk mi is, hogy az ország szo
morú sorsa felett tanácskozzunk. Beszélgettünk
ama vórlázitó eseményekről, az önkény, erő
szak ezernyi alkalmazásáról, melyek oly mé
lyen sértik a szabadságra termett nemzet
alkotmányát, önérzetét. Szóba jöttek a főis
pán! beiktatásoknál elkövetett törvénytelen
ségek. megcsufoltatások, sőt tettlegességek is.
Épen a beszélgetés közepén lehettünk,
amidőn hirtelen és nagy zajjal nyilott fel
lakásom ajtaja, melyen Szigety Pista, kikelt
arccal, rohant be s minden bevezetés nélkül
kiáltotta felénk: „Van már főispánunk!"
Kérdöleg tekintettünk az izgalomtól fel
indult emberre.
igen, van főispánunk, aki nem más, mint
Bégetö Kázmér.
Az lehetetlen. Ennyire Kázmér nem
sülyed’netett, jegyzénk meg valamennyien.
ügy van, folytatá Pista. Kázmér kész
elfogadni a föispánságot. O akar lenni a mi
főispánunk. Ö, akit barátságunkkal tiszteltünk
meg, aki hozzá még rokonunk is. Nem, fiuk,
nem engedjük, hogy a mi volt barátunk, a
mi volt rokonunk szégyent hozzon ránk,
múltúnk és ivadékunkra. Ezen embert meg
akadályozzuk abban hogy már holnap utasí
tásokat fogadjon el beiktatásának körülmé
nyeire nézve. . . .
Foglalj helyet Pistám és beszéljünk hig
gadtan e nem várt eseményről, igy szóltam én.
Higgadtan beszéljünk? Most beszéljünk
higgadtan, amikor egy szerencsétlen, eladó
sodott ember akar megyénk nyakára ülni?
Itt nem tervezni, hanem cselekedni kell gyor
san. Ki kell eszelnünk valamely jó gondola
tot, melylyel visszatartsuk a reá és reánk is
végzetessé vállandó ballépéstől. . . .
Igaz, igaz, de mit is cselekedjünk?
Fizessük ki összes adósságát, akkor bi
zonyára nem fog vállalkozni a legnagyobb
hazafiatlanság elkövetésére.
Barátim, rokonim, ti kiváló hazafiak, én
megoldom a kérdést, igy szólt Keóky Tiva
dar. Igen, ha reám hallgattok, Kázmérból
nem lesz főispán. Éhez pedig nem kell, csak
jó vacsora, jó bor, meg egy ügyes borbély.
Tivadart megértettük s ugyanőt fölkér
tük, hogy Kázmórt azonnal keresse fel és
hívja meg közénk vacsorára.
Alig telt el félóra, Tivadar és Kázmér
együttesen érkeztek meg. Igyekeztünk felindultságunkat eltakarni s úgy fogadtuk az
elítéltet, mint máskor szoktuk, barátságosan.
Az én kis telesógem ezúttal is beiga
zolta, hogy tud jó és olyan vacsorát készí
teni, melyre csúszik a tavalyi rizling.
Ürültek a poharak, kezdtek oldódni a
nyelvek s felbuzdult a hazaíiság. Ilyen álla
potban tette fel Tivadar azon kérdést: igaz-e,
hogy Kázmér főispán akar lenni ?
Kázmér igennel válaszolt.
Szemeink villámot szórtak, ökleink össze
szorultak. De mérsékeltük magunkat és ittunk
tovább.
Éjfél körül lehetett az idő, amikor Ti
vadar újból szóba hozta a föispánságot.
Kázmér ismét igent bólintott.
Te szerencsétlen, szólt Keóky, ilyen
magyaros képpel, kifent bajuszszal, szakálasan úgysem kellesz sem Kristófnak, sem más
nak. Ma német érzelmű, német kinézésű em
berek kellenek 'a föispáni székbe. Ha már
holnap utazni akarsz, vágasd le bajuszodat,
szakáladat.
A föispánságért sem áldozom fel férfiúi
díszemet, büszkeségemet. . . .
Ez már igazi szép, férfias kijelentés, de
én ismétlem neked, hogy a főispánok, minis
terek közül kinéznek, ha ilyen kunkorgós,
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kifennt bajuszszal, dús szakállal állitasz be
közéjük. Már híre ment, hogy főispán akarsz
lenni s ha nem lesz belőle semmi, az ország
gunyjának leszesz tárgya.
Ismét összecsendültek a poharak, me
lyeket a főispán ur egészségére ürítettünk ki.
De már ekkor Kázmér épen készen volt arra,
hogy beleegyezzék, miszerint bajusza, szakála
levágattassék.
A kéznél tartott borbély derekasan meg
felelt hivatásának s nehány perc múltán Káz
mér úgy nézett ki, mintha nem ö volna az
iménti Kázmér.
Bocsássa meg hazafiságunk egy kunkorgós bajusz és dús szakái ellen elkövetett
merényletünket!
Érre tovább ittunk és örömmel jegyez
zük meg, hogy Kázmérból sem lesz főispán.
Reggelre úgy eláztunk, mint a tegnapi
tészta s csak délfelé kezdtünk ébredni, ami
kor a korhelyleves elkészült.
Kázmér volt utolsó, akibe lelket tudtunk
önteni.
A szerencsétlen ember, amikor a tükörbe
nézett, elrémült önmagától s azt kérdezte: én
vagyok-e én ?
Igen, te vagy Bégetö Kázmér, aki fő
ispán akartál lenni.
Mi történt velem ?
Megborotválkoztál, hogy jobban tessél
leendő főnöködnek.
Ez a ti müvetek, ezért lovagias elég
tételt veszek rajtatok.
Készek vagyunk elégtételt adni, csak
nevezd meg a segédeidet.
Már elmérgesedni kezdett a feleselés,
midőn Tivadar ártatlan képpel, békitöleg
emelt szót és előadta, hogy rokonok között
nem járja a párbaj. Úgyis be volt rúgva az
egész társaság, tehát nem tudja, mit cseleke
dett. De különben Kázmér az oka mindennek,
mert hiúságból, a föispánság reményében,
tehát kenyérért áldozta fel bajuszát, szakálát.
Akkor magamat lövöm főbe, szók Káz
mér elkeseredve.
Ugyan, ugyan, csak nem vagy gyerek
ilyen csekélységért öngyilkossá lenni.
Hát mit tegyek? Így elcsúfítva csak
nem mehetek Kristóf és társai elé!
Az már igaz. Én nem mutatnám maga
mat ilyen képpel az utcán sem, nem a ministeriumban, szólt Tivadar.
De . . .
No ne beszélj Kázmér. Az ki van zárva,
hogy megnyuzott ábrázattal, bajusz és szakái
nélkül Budapestre menj. Ott legalább is va
lami kicsapott színésznek néznének, akivel a
szolgák sem állanának szóba. Maradj csak
itthon, mig ki nő a szőrözeted.
14163 905. tk.

Hirdetményi kivonat.

S azután?
Azután teszed, amit cselekedni jónak látsz.
És ha megbukik Kristóffy ?
Akkor te is megbukol. De egy ministorsóg sem érdemes arra, hogy az ember leg
szebb férfiúi diszótöl megfosztva a világ elé
lépjen.
Igazad van, Tivadar, te vagy az ón leg
jobb, legöszintóbb barátom. Nem is teszek én
egy lépést sem; de innen se távozom addig,
mig bor lesz a pincében, mig bajuszom, sza
kálam ki nem nő.
Kázmórt keblünkre öleltük és ittunk
tovább a megtért bűnös egészségére.

1906. január 27.
A nyíregyházi gazdasági és kereskedelmi
hitelintézet r. t.

XlV-ik évi rendes közgyűlését
1906. évi február hó 1-ón délután 2 órakor
Nyíregyházán saját helyiségében fogja meg
tartani, melyre a t. részvényesek tisztelettel
meghivatnak.*)
T árgysorozat:

I. Igazgatóság és felügyelő-bizottság ál
tal az 1905. üzletóvről beterjesztett jelentés,
ezzel kapcsolatban indítvány a múlt évi mér
leg helybenhagyása, a nyereség felosztása és
az igazgatóság, valamint a felügyelő-bizott
ság részére a felmentvény megadására nézve..
II. Igazgatósági javaslat a részvénytő
Szerkesztői üzenetek.
kének 1000 drb. uj részvény kibocsátásával
Nagys. Kállay Ubul o. gy. képv. ur 200.000 koronával 600.000 koronára való fel
nák Nagykálló. Nagybecsű cikkét ebben a emelése tárgyában. Ezzel kapcsolatosan mó
számban technikai okok miatt nem hozhattuk. dosítása az alapszabályok 4-ik §-ának.
III. Sorrend szerint kilépő két igazga
Szives elnézését kérjük.
Jesurun. Lapunk zártakor vettük. Leg tósági tag helyének betöltése.**)
IV. A feíügyelö-bizottság megbízása le
közelebb jön.
Többeknek. Egy kis türelmet kérünk, járván, 5 felügyelő-bizottsági tagnak 2 évre
mert csak sorjában adhatjuk le a cikkeket. való választása. Martinyi József, h. elnök.
Lehetőleg a hét elején kérjük a beküldést.
*) Alapszabály 13. §. A közgyűlésen
csak az szavazhat, ki részvényét legalább 30
nappal a közgy. megtartása előtt nevére Íratja.
A közgyűlés csak azon tárgyak felett
határoz, melyek a meghirdetett tárgysoro
felvéve voltak. Ehhez képest csak azon
KISVÁRDAI TERMÉNY- ÉS SZESZRAKTÁR zatba
írásbeli indítványok fogadtatnak el, melyek
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.
minden óv január 15-ig az igazgatóságnak
15 részvényes aláírásával bejelentettek.
**) Alapszabály 14. §. A kisorsolt igaz
Kisvárda, 1906. január 24. gatósági és felügyelő-bizottsági tagok újból
megválaszthatok.
A „Szabolcs” tek. Szerkesztőségének

Nyilt-tér.*)

Az elmúlt
rendkívüli
száraz nyár
folyamán
ismét a

Nyíregyháza.

Hivatkozással a „Szabolcs4* legutolsó
számának „Rés Kisvárdaenses" cimü cik
kére, kijelentjük, hogy a társulatunknál
előfordult adócsonkitás tárgyában a rn.
kir. pénzügyrninisterium által elrendelt és
1903. december hóban megejtett és be
fejezett vizsgálat hivatalos aktáiba bárki
nek és bármikor készséggel engedünk
betekintést.
Kiváló tisztelettel
A Kisvárdai
Termény- és Szeszraktár
Igazgatósága.
*) E rovat ala tt k ö zlőitekért nem vállal felelősséget
a Szerkesztőség.

K ü k ü llő m en ti

E lső S ző lő o ltv á n y telep
(Tulajdonos: GÁSPARI FRIGYES Medgyes. 168. N.-Kokttilímegye.)
volt az egyedüli az egész országban, mely oltványait
óriási m ennyiségű, naponta 5 millió liternyi vízzel
öntözte, s ennek íolytán az egyedüli szőlötelep, amely
ez évben is valóban szép és minden tekintetben k i
fogástalan minőségű szőlőoltványokat szállít.

Képes árjegyzék számos elismerő levéllel ingyen és bérm.

A Nyíregyházi Villamossági Részvénytársaság
1906 évi íebr. 5-én d. u. 3 órakor Nyíregyházán a társaság hív. helyiségében megtartandó

A nyíregyházi kir. tszék. mint tkvi. ha —- —-:==== IX. év i rendes k ö zg y ű lésén ek
tóság közhírré teszi, hogy Steiger Adél végre
hajtatnak Estók Károly végrehajtást szen
N A P I R l i NDJE:
vedett ellen 120 kor. 20 fill. töke, ennek 1904.
4. A felügyelő-bizottság m egválasztása.
igazgatóság és felügyelő-bizottság 1905. évi
március 12-tól folyó 6% kamata-, 13 kor. 20 jelentése1. sAzezzel
kapcsolatosan a szám adások megvizsgá
5. A lapszabály módosítás.
fill. költség- és 82 kor. 80 fill. hátralékos töke-, lása, a mérleg m egállapítása és határozás a nyereség fel |
6. Az igazgatóság jelenléti jegyei értékének megálennek 1905, március 14 napjától folyó 5% osztása iránt.
j lapitása.
2. H atározás az igazgatóság és felügyelő-bizottság
kamatai, 19 koronában ezennel megállapított
7. A felügyelő-bizottsági tagok évi tiszteletdijáuak
felm entés tárgyában.
jelenlegi költség, továbbá Estók Lajos és neje részére 3.adandó
] m egállapítása.
Az igazgatóiság m egválasztása.
i
Pollák Auguszta csatlakozott végrehajtatókA z ig a z g a tó s á g .
N yíregyháza, 1906. ja n u á r 19.
nak 137 kor. 90 fill. és 18 kor. 60 fill. költ
Az
alapszabályok
19.
és
21.
§-ai
szerint
m
inden
részvényes,
minden
5
db.
általa
letett részvény u tán egy
ségek, és a még felmerülendő költségek be szavazattal bír és azon szavazatra jogosult részvényesek akik a közgyűlésen szem élyesen vagy
által részt
hajtása iránt folyó végrehajtási ügyben, az ak arn ak venni, a közgyűlésre kitű zö tt határnap előtt bárom nappal részvényeiket a még le nemképviselőik
já r t szelvényekkel
ezen kir. tszék területén fekvő nyíregyházi együtt Nyíregyházán, a társaság pénztáránál, vagy a Nyíregyházi T akarékpénztár E gyesületnél, vagy B udapesten a
6500 sz. betétben 1397/2 hrsz. a. foglalt és „R észvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok szám ára" cég pénztáránál (V., B éla u. 5.) letenni tartoznak.
az Estók Károly és neje Bodnár Juliánná I vagyon.
Mérleg számla 1905. december 3 1 -én.
TEHER.
tulajdonául bejegyzett ház és udvarból álló i
[I
ingatlanság a becsérték csekélységénél fogva !
1
Részvénytőke szám la . . . .
—
telep :
600000
az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a rendelkezése j ÉKözponti
pületek, vezeték hálózat, géTörlesztési- és értékcsökkenési í!
értelmében egészen 2000 kor. becsértékben
pék, transform atorok, áramméta rta lé k o k .......................................j|
— _ 108062 65
rők, újabb befektetések stb. . , 1
H i t e l e z ő k ....................................... ||
— _ 29579 18
az 1906 évi február 22-én d. e. 10 órakor ezen
-- j— 717179 13
— I— 26105 01
Áru- és anyagkészlet . . . .
Különféle passivák
. . . . f
— _
2346 9(.
kir. tszék árverelő helyiségében megtartandó
Fogyasztók szám lája . . . .
30511,76
12
N
yereségétb
ozat
1904.
évről
.
.
í
1841
nyilvános árverésen becsáron alul is el fog j P é n z tá r s z á m l a ...........................
1939 64
N y e r e s é g ....................................... || 50096 03 51937 15
1
adatni.
Nyíregyház* tak arék p én ztár egye“ "---~
Az árverési feltételek következőleg ál
sülét, N y íre g y h á z a ......................
840 —
Különféle a k t í v á k ...................... j
— I 15350 ö l
lapíttatnak meg.
— 791925 88
- H 791925X8
1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
1 1
1
lí
2. Bánompénz a becsár 10 százaléka. i
Nyíregyháza, 1905. decem ber 31,
Szohor Pál, s. k. üzletvezető.
Nyíregyházán a kir. tszék, mint tlkvi |
A Nyíregyházi \ilIamossági Részvénytársaság Igazgatósága.
hatóságnál, 1905. deczember 1-én.
Dr. Garay, s. k.
Gulácsy, s. k.
i)r. Kováéit, s. k.
Ziperuovszky, s. k.
Zueker, s. k.
Borbély,
Megvizsgálta és rendben találta a felügyelő bizottság.
kir. tszéki biró.
Somogyi Gyula, s k.
Dr. Kontliy Gyula, s k.
Porubszky Pá', s. k.
Szegő Simon, s. k
—

„SZABOLCS*

ÜJ ÜZLET!

SZOLID ÁRAK!

Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület.
A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület folyó évi
február hó ll-én délelőtt 10 órakor saját helyiségében

Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki közönség
szives tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a „Korona*
épületben, (a MEISELS és SALGÓ cég volt helyiségében)

évi rendes közgyűlést tart,

POSZTÓ ÜZLETET

melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak.
Nyíregyháza, 1906. január 22.
________
Az igazgatóság.

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
PKEISZ

Óriási választék !

T A r g y s o ro z a t t

1. Igazgatósági jelentés az 1905-iki üzletévről.
2. Az 1905-ik évi mérleg előterjesztése, annak meg
állapítása s kapcsolatosan a felügyelő bizottság jelentése.
3. Határozat hozatal a tiszta jövedelem felett.
4. Igazgatósági indítvány az alaptőkének 1000000
koronára való felemelése tárgyában.
5. Igazgatósági javaslat az alapszabályok 6. 25. 26.
32. 38. 39. 55. 65. és 83. §-ainak módosítása és ezzel
kapcsolatosan Belfi András és társainak ugyancsak az
alapszabályok módosítása iránt beadott indítványa tár
gyában.
6. Az igazgatóság 3 tagjának választása.
7. A felügyelő bizottságba 1 tagnak választása.

BERTALAN.

Pontos kiszolgálás!

Uj üzlet nyitás.

A felügyelő bizottság által megvizsgált mérleg és
jövedelem kimutatás az igazgatóság és felügyelő bizottság
jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt az egye
sület helyiségében ki lesz téve.

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

„verseny

áruház"

V)

cim alatt nyitottam.
ff
O

N
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U)

o
c
o

CL

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

Az alapszabályok 24. §-a értelm ében a közgyűlésen szavazati joggal
csak azon részvényes bír, ki részvényeit a közgyűlés megelőző 45 nappal
nevére Íratta és a közgyűlést megelőző köznap déli 12 órájáig az egyesü
let p énztáránál le nem já rt szelvényeivel együtt letette.

r

o
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®

Iszákosság nincs többé!

xx
m

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk m
egy próbát a Cozaporból. Kávé, tea, étel vagy
szeszes italban egyformán adható az ivó tudta $
&
nélkül.
vv

Z'

V
ff
ff

A Cozapor többet ér, m int a világ minden szóbeszéde
ii tartózkodásról, m ert a csodahatása ellenszenvessé teszi az
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly csendesen és biztosan
hat, hogy azt feleség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az
ivónak tu d ta nélkül adhatja és az illető mégesak nem is
sejti mi okozta javulását.
Coza a családok ezreit bókitette ki ismét, sok sok
ezer férfit a szégyen és becstelenségtől m egm entett, kik
később józan polgárok és ügyes üzletem berek lettek. T em ér
dek fiatalem bert a jó útra és szerencséjéhez seg tett és sok
em bernek életét számos évvel meghosszabbította.
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, m indazoknak
kik kívánják, egy próba adagot és egy köszöuő Írásokkal telt
könyvet dij és költségm entesen küld, hogy igy bárki is m eg
győződhessen biztos hatásáról. K ezeskedünk, hogy az 'egészségre teljesen
ártalm atlan.
K épviselőink, k ik szerünket raktáron tartják és akik bárkinek dijmetesen egy könyvet adnak a következők: N agy K á lm á n gyógyszerész űr.
Minden kérdést próbát és könyvet, illetőleg N yíregyházán kívül lakók
egyenesen L ondonba intézzék.

ruhakelmét minden kivitelben,
creas rumburgi és pamut vásznakat,
fehér és színes damaszt garnitúrákat,
színtartó, mosó voálokat,
francia batist és delaineket,
gyapjú és csipkefüggönyöket,
áyyteritőket. paplanokat
és futó-szőnyegeket.
A n. é. közönség szives látogatását
maradtam
kiváló tisztelettel :

7

kérvo,

INGYEN PRÓBA 137. sz.
V á g ja k i ezen sze lv é n y t é s k ü ld je m ég
m a az in té z e tn e k .
(L ev e le k 25 fillér, levelezőlapok 10 fillér
re l b é n n e n te s ite n d ő k .)

FISCH HERMÁN.
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COZA IXST1TUTE
(Dept. 137).
(52, Cliancery Lnne,
London, ANGLIA.
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Molnár János építő (Nyíregyháza, gróf Károlyi-utca
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névjegyet, esküvői meghívót, vagy valamely más nyomtatványt akar készittetni
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3. sz. a., özv. Volánt Andrásné
ban) elvállal minden e szakmába
készítését és tervezését, nedves
telét, valamint az építkezés terén
..... munkálat teljesítését.

őnagysága házá
vágó uj épületek
falak szárazzá té
előforduló bármely
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1900. január 27.
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A Legdivatosabb báli kelmék, Crystallin. Rádium, Crepp de Ciline M
M
*

továbbá Crystallin batiszt s különösen a legújabb hímzett
Cristallinek egyes ruhákra minden sziliben legnagyobb vá=
lasztékban kaphatók
—- .
■-

ö
ö
M

UNGÁR I í I P Ó T divat és fehérnemű üzletében.
S e ly e m C r y sta llin m in d en sz ín b e n , m é te r e 2 kor. 6 0 fill.

S ÍI

Felhívás.
Nyíregyháza város képviselőtestülete
í Kgy. 298 K. 13778J1905. sz. alatt elhatározta,
; hogy akiknek szőlőjük nincs, vagy szőlőjük
* íe'' i ■ idegen határban van, ha az óv folyamán saI ját (házi) szükségletükre szánt bor mennyi
ségét idejekorán bejelentik, a folyó 1906 évre
abban a kedvezményben részesülnek, hogy
a törvényes horkaiadé helyett
a) 50Ö literig terjedő menyiség után 10 K,
b) 1000 ,
„
,
„ 20 K,
c) 1500 ,
,
, 30 K
boritaladó átalányt és ennek 20°/o-át mint
borfogyasztási pótadó-átalányt kötelesek fi
zetni.
Ki e kedvezményt igénybe venni kí
lehet vásárolni, hol minden elképzelhető áru a legnagyobb választékban kapható. vánja, köteles a házi szükségletére szánt bor
mennyiségét az 1906 évi február hó 2S-ig be
L egalkalm asabb névnapi és m enyasszon yi ajándék tárgyak.
m . j||
zárólag a városi számvevői hivatalba beje
Férfi, női és gyermek trico, ing, gallér, kézelő, nyakkendő, Glasse kéz- lenteni.
Hibján S. fiiszerkereskeűö előtt.
A kik e kedvezményt igénybe venni
tyü, harisnya, házi czipő és gyermek czipók.
nem kívánják, illetve ezt a nyilatkozatot be
Teljes konvha felszerelések, remek szobadíszek.
adni elmulasztják, azok a törvényszerű bor
ital adót és fogyasztási pótadót kötelesek
megfizetni.
m e g h ív ó .
j
A kik pedig sem a kötelező nyilatkoza
A „ J Ú L I A " G Ő ZM A LO M r é s z v é n y t á r s a s á g NYÍREGYHÁZÁN,
j tot be nem adják, sem a tényleg fogyasz
tandó bor mennyiségét idejében be nem je
1906, évi f e b r u á r ll-é n , d é le lő tt 10 ó r a k o r sTisztelettel
a já t h e ly is é g é b e n
j
lentik, azok jövedéki kihágást követnek el
-------- :
t a r t j a ----------------------------------------!
és veiök szemben az 1892. évi XV. t.-czikk
teljes szigora fog alkalmaztatni.
Nyíregyháza, 1906. január hó 6-án.
melyre t. részvényeseit tisztelettel meghívja.*)
Májerszky Béla,
polgármester.

R endkívüli olcsón és jól csa k is az

Első N y í r e g y h á z i Baz ár ban |
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Deutsch J.

Feltűnően nagy raktár díszes gyermek- ||
kocsikból.

Ií-ik évi rendes közgyűlését
T á rg y s o ro z a t:

1.
2.
3.
4.
5.

Az évi mérleg és az igazgatóság jelentésének előterjesztése.
A felügyelő-bizottság jelentése.
A nyereség leiosztása feletti intézkedés és a felmentvény megadása.
Két igazgató tag választása.
Esetleges indítványok.
Nyíregyháza, 1906. január hó 27-én.

M eghívás.
A.,Kisvárdai Takarékpénztár4részvényeseit
1906. évi február 11-ik napjának délután
2 Va órájára, Kisvárdán az intézet helyi
ségében tartandó

A z ig a z g a tó s á g .

j
j

*Az alapszabályok 27. §-a értelmében : A szavazati jog gyakorláséra csaü
oly részvényes van jogosítva, ki a közgyűlést megelőzőleg részvényeit nevére
íratta, és azt a közgyűlés előtti napig a társulatnál, vagy valamely pénzintézetnél
letóteményezte.
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Legjobb varrógépek
k a p h a tó k :

Herskovits Gyula
t/
varrógép raktárában
Nyíregyháza. Iskola-u. 3 (Pavloviís-féle ház)

közgyűlésre
van szerencsém tisztelettel meghívni.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság
jelentéseinek felolvasása és a felmentvény
megadása.
2. Igazgatósági javaslat az évi nyereség
hovaforditása iránt.
3. Tisztviselői fizetések megállapítása.
4. Eu;yób indítványok.
A feliigyelöbizottság jelentése a köz
gyűlés előtt 8 nappal az intézet helyiségében
megtekinthetós végett ki lösz függesztve.
Kisvárda, 1906. január 9.

lír. Farkas Balázs,

Singer és mindenféle rend
szerű varrógépek házi szük
ségletre és ipari használatra.

elnök.

T H IL L E
kényelmes

soVónyitó teának h atása különö
sen kövér egyéneknél ism eretes.

i r é s z l e t f i z e t ős r e !

C s o m a g ja 2 k o r o n a . K a p h a tó :

Fióküzlet: Kisvártól!, Beregszászon és Mátészalkán.

TÖRÖK JÓ Z S E F gyógytárában
B u d a p e s t, K ir á ly -u tc a 12-ik s z á m .
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