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Drood és Rodge.
Dikens valamelyik regényéből ol

vastam a következő tragi-komikus 
jelenetet:

Drood és Rodge semmirekellő jó
barátok. Mindkettő hiú a gyengeel- 
méjflek félszeg érzékenységéig. Még 
egymás irányában is. A barátság kö
telékét épen csak az képezi közöttük, 
hogy hóbortos kenczegéseiknek hálás I 
meghallgatok Különben állandó a két 
naplopó között a versengés, ami fő- 
kép abban mutatkozik, hogy melyik 
múlja felül a másikat a hőstettek, 
érdemek és világra szóló tervek büszke ! 
felsorolásában 2

Egyszóval haszontalan naplopó 
miudakettó azokuak a típusából, a 
kiket Dickens éles látású, jellemző 
tolla tudott megalkotni.

Drood és Rodge az esti szürkület i 
félhomályában élénk diskursusba me
rülve sétálnak Temse egyik mellék 
folyójának omlatag partján Rodge 
épen dicsekszik barátjának, hogy Lady 
l’irucl London legbüszkébb szépsége 
milyen biztató musolylyal viszonzá 
köszöntését. — Nóta bene, RoJge úr 
speculans inasa volt a Pirnell család
nak. E pillanat!) m éles sikoltás ve- 
lötrázó hangja üti meg a két perua-

hajder fülét. Látják, hogy égj sze
rencsétlen nő kétségbeesetten küzd a 
folyó árjával. — Aztán egymásra néz
nek a bambák tétovázó tekintetével, 
amely egyik a másiktól várja a se
gítség kezdeményezését, vagy legalább 
útbaigazító tanácsot arra, hogy mi
ként is kellene a mentéshez kezdeni, 
de úgy, hogy a kifogástalan szabású 
koczkás gérok kárát ne vallja?

A tableau igy tart pár pillana
tig. A vizbe bukott nő segély kiáltása 
mindinkább gyengébben hallatszik, 
amint sodorja magával messzebb és 
messzebb az ár. Végre csend lesz Az 
életmentésre kiszemelt két bolond 
pedig szótlanul ballag vissza a vá
ros a Ebben a »z«,tlan-ágban végte
len sok a lelkiismeret furdalása és a 
megvetés

Ne vegyék kérem rossz néven 
Nyíregyháza város, és azon kívül aki
ket illet mindannyian ezt a szívte
len parallelét .Mintha nagyon i- ránk 
illenék!

Van eirv ev*ké!y folyóc-ka a mi 
szűk határaink között Bokáig sem 
ér vize. A színészet sorsa ez. Itt van 
Dickens szerencsét len hölgye is, akit 
balsorsa, vagy talán ön ön gyávasága 
belebuktatott abba a kenderáztató

patakba. Erejében meggyengülve két
ségbeesetten küzd a gyenge árral, 
amely hatalmaskodni fog felette an
nak a szabálynak miatta, hogy a 
szálmaszal tovaragadásáboz nem kell 
a missisipi féke vesztett szédítő árja.

Mi pedig meghökkent és tanács
talan bámulni e szivszaggató látvány
nak a part biztos talaján veszekedve 
gondolunk a kifogástalan gérockunkra 
s vonakodunk a mentéstől, mivel- 
hogy hiba esnék a kifogástalan sza
bású ruhadarabon.

Es nevezetes, bogy a színészet 
szánandó fuldokiására gondolunk is 

i valamennyien, és segíthetnénk is 
rajta, jól érezzük. De ép úgy, amint 
bamba Drood és a félszeg Rodge 
szembe nézünk egymással és várjuk 
tesz-e valamit, mond-e valamit a má
sik, mert Isten n^y-se, mi is aku- 

; ruuk mondani is. tenni is valamit 
1 a fuldokló megmentésére, csak épen 
| kezdeni nem tudjuk miként, és utól- 
I jura is a kabát ?

Egyetlen biztató szó. és Thália 
fuldokló vándor trnpja a segítségünk
kel megmenekül az iszap haláltól. 
Hanem ezt a biztató szót nincs aki 
ki mondja.

De vau!

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

Soha sem tudod meg . . .

Soha sem tudod meg, hogy én mivé lettem, 
ltejtve lesz előtted minden szenvedésem, 
álmatlan éjieknek kínos zokogása,
(jyőtrelmes nappalok hangtalan fohásza:
Nem jut el te hozzád! — Soha meg nem érted, 
Szivem, lelkem, éltem, mint törött meg érted!

Oh minek is tudnád — mit tőrödnél azzal 
Halványabb-e az éj egy lehullt csillaggal ? — 
_  Ha szélvésztől tépve virágot látsz porba, 
Tegnap még mosolygott teled illatozva!
Senki sem Intsul a csillag, virág sorsán . . 
_ Mosolyogva gondolsz végig a múlt álmán.

Álom volt az úgy is, ifjú lelkek álma,
— Kt hinné, hogy a szív megszakad útónná.' .
— fás ha még i s .. még is . ■ ■ I zd el a fejteimet, 
Ki látta még nyílni az örök szerelmet ?
— Nem hazája e föld — csak képzelet festi; 
Megtanul végtére minden Síit' feledni.

Higyjed ezt. Légy boldog'. Hisz' én megbocsátok; 
Nmet vád az érzésben, melyigei rád gondolok. 
Megtagadta szived a legszentebb hitet 
Hogy útban találtuk a nehéz keresztet . ■
_ Oh én ráborultam --  » föl nem panaszolom
Életben halálban hogy érted hordozom!

Mi hang . . .
Mi hang csendül meg lelkem legmélyén?
Mi fény i illan át az éj sötétjén ?
Remény ez, mi szilem dobogtatja?
Vagy csak a múlt kisérgető árnya ?

Ha majd megrendül a föld kelteit,
Fénynyel, illattal lesz a lég tele,
Ha újra itt lesz a vidám tavasz :
Egy szál virágot nekem nem hoz-e az?

Egy szál virágot, mely nekem nyíljon, 
Helykén az öröm könnye csillogjon,
Oh rég feledt dal édes accordja 
Visszhangot költse hát lelkemben újra?
Örülni! élni! — oh ne ébredj szív, 
Lidérczfény ez, mely ingoványba hiv,
S  inig csillagom tán végkép lehullna: 
Lelkem utolsó álmát álmodja

Ujtaky Vilma.

Budapesti lavól.
Premiere a Nemseti Színházban. — fiijen Márkus 
Em ília! — Filharmonikus hangverseny. — Menter 

Zsófia. — Jogást bál.
Budapest, 1898. január.

Tisztelt Szerkesztő úri 
A hányszor valami szépei látok, annyi

szor gondolok haza. És úgy sajnálom, mért 
nem lehetnek Önök is itt, hogy egymásnak 
dicsekednénk el: , l'gy-e milyen gyönyörű 
volt!* Így olyan árva az én élvezetein. így 
olyan önzőnek érzem magam, hogy Önök 
közül csak én látom a szépet . . .

De hát nem jöhetnének fői Önök egy
szer-másszor egy ki« sz^nzáczió kedvéért 
Pestre? Megtisztelnék a jó nagynénit egy 
hétig, kimulatnák magukat becsületesen.

Megkezdődött a farsang, csak úgy vissz
hangzik a főváros a mulatságoktól . . . Szín
házakban a múlt héten négy premiére volt, 
egyik érdekesebb, mint a másik.

Mondja kedves Szerkesztő ur, látott Ön 
már premierét? Oh bocsánat, most jut 
eszembe, hogy Nyíregyházán minden szín
darab .itt először* megy (premiére tehát 
.megy* elég, csak az a kérdés, közönség 
megy-e?)

Pesten külön közönsége van a pre.<bérek
nek, a mikre hetekkel előbb lesnek. Olyan 
közönség, mely a műsoron levő minden 
darabot látott s a mely maga akar ítélkezni 
a játék sorsa fölött.

Ez a közönség megtölti az utolsó zugig 
a színházat s pontban hét órakor már ott 
nyüzsög türelmetlenül.

Hogy pedig a múlt pénteken én is ott 
.nyüzsögtem* a Nemzeti színházban, az azt 
jelenti, hogy megértem egyik legszebben el
töltött estémet

.Folt, a mely tisztit* czimü drámát 
adták Echcgaraytól, a ki drámaírói mellék
foglalkozása mellett miniszter is volt, sőt 
üres órait filozófiával és — óh szent könyö- 
rületesseg — mathematikával üti el. A kül
seje olyan, mint egy spanyol kegyelmes űré. 
És ő mind e mellett drámát ir!

É« még milyet! Milyet? Ott voltam ké
rem, de bizony nem tudóin megmondani,
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Az alakulás és szervezkedés komoly 
utján biztosan haladó „B e ssen ye i 
K ö r '-n e k  jutott szép feladatául, hogy 
Drood-ot és Rodge-t még kellő időben 
észre, téritse és meggyőzze arról, hogy 
az a kis fürdő, amelylyel az elmerülő 
szinügy kimentése jár, nem fogja 
végkép kivenni színéből a kifogásta
lan gérockot.

Szerencsés gondolatnak tartjuk a 
Bessenyei Kör* hivatásának kiterjesz
tését a szinügy istápolására. Meg
győződésünk. hogy aunyi értelmiség,
— ezen értelmiségnek aunyi elsza
kítható vagyoni java — van Nyír
egyházán, amennyi szükséges ahhoz, 
hogy a színészet ügye biztos mene
déket nyújtó talajra vergődjék.

Deák Péter helyzete egy csőppel 
sem jobb Bokody emlékezetes sorsá
nál. Ebben egy állandó törvény sza
bályos érvényesülését észlelhetjük, azt 
nevezetesen, hogy Nyíregyházán —
— daczára az elég kedvező feltéte
leknek — a szinügy nem képes erő
höz kapni, hacsak czéltudatos szer
vezkedés nem fogja a színházba járásra 
praedestinált közönséget csoportosítok

Közügyek.
Törvényhatósági közgyűlés. Szabolcs- 

várm* gye törvényhatósága, mint már emlí
tettük. január 24-én, a vármegyeháza nagy
termében rendkívüli közgyűlést tart. A 85 
pontból álló tárgysorozatból felemlítjük a 
következőket: Belügyminiszteri leirat a katonai 
karhatalom kirendclést-re és >zocziálista tar
talmú hírlapok szállítási jogának megvonására 
irányuló kérelem nem teljesít hét ése tárgyában. 
A in. kir. belügyminiszter leirata az 1808. 
évi vármegye i közigazgatási s gyámpénztári 
költségvetés jóváhagyása tárgyában. — 
A magy. kir. hon védelmi miniszter leirata

nem volt időm, hogy gondolkozzam felőle. 
Mert minden pillanatban el volt foglalva 
eszem, szivem, lelkem, csak azt éreztem, 
hogy rohannak a drámai események nyomá
ban. ott élek benn a játékban, nekem is fáj 
a csalárdság, minden idegem reszket . . . 
szeretnék megfojtani valakit.

Ne tessék megijedni. A kit megfojtani 
akarnék, az nem Márkus Emília.

Márkus Emília!
Fentek óta ezt a nevet csak oly módon 

szabad kiejteni, hogy telségsértést ne köves
sünk el.

Hát öt ismeri-e?
Nem, nem ismeri, mert nem látta Ma- 

tildet, a donna Concepcion fogadott leányát.
Mikor ő a színpadra lép, moraj hullám

zik végig a premierek blazirt közönségén.
Eddig azt hittem, ez a moraj — a toi- 

lettejeinek szól, de most oly egyszerű volt. 
Az első két fölvonásban égkek selyem ruhá
ban pompázott fekete csipke diszszel. Két 
fölvonáson át egy ruhában: nevezetes ese
mény. — Aztán barna moirée, végül gyász- 
ruhában láttam.

Ne csodálkozzék Szerkesztő úr, hogy 
ilyen „aprólékokat* írok, szeretném én, ha 
a játékáról tudnék Írni.

Donna Concepcionak rajta kívül még 
egy másik fogadott lánya van: Enrikéta, 
csalfa, hízelgő és kiváló képmutató és van 
egy fia: Fernandó. — Enrikéta Fernandót 
akarna férjéül, de ez s Matilde szeretik egy
mást. Az anya csak Enrikétát szereti, s őt 
szánja feleségül a fiának.

Enrikéta ki becstelen s erkölcsileg rom
lott is, szeretője titokban egy heves ifjúnak,

N Y Í R E G Y H Á Z A .

Nyíregyháza város katonai lakbér-osztályozasa 
tárgyában. — Budapest székes főváros taná
csának átirata a Kossuth Lajos szobor alapra 
begyült pénz átküldése tárgyában. — Köz
igazgatási bizottsági jelentés egy hitelszövet
kezet aiakitása iránt tett intézkedéseiről. — 
A vármegyei monográfiái szerkesztő bizottság 
kérvénye helyi bizottság alakítása ügyében. — 
Küldöttsegi jelentés a kötelező tűzkár biz
tosítás behozatala tárgyában. — Alispóni je
lentés az összes törvényhatóságoknak Ő csász. 
és apostoli királyi Felsége előtt nyilvánítandó 
hódolata kérdésében megkeresett vármegyék 
eddig beérkezett nyilatkozalairól s további 
teendőkről. — Tiszti ügyészi javaslat Nyír
egyháza város képviseletének a jogfóldek 
ügyében hozott s Mikecz József állal feleb- 
bezett határozatára. — Nyíregyháza város 
képviselő testületének kérelme a katonai be
szállásolásból felmerült többlet kiadás rész
beni megtérítése tárgyában. — Ugyanezen 
közgyűlés lesz hivatva határozni a Vencsellő, 
(Jáva, Ibrány, Kótüj és Dombiád községek
nek az úgynevezett .ártéri vasút* segélye
zése tárgyában hozott határozatai felett is.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Nyíregy
háza város képviselőtestületének a holnap 
péntekén január 21-én tartandó közgyűlésén 
a kővetkező tárgyak kerülnek elintézés alá: 
1. Vármegye bizottsági határozat az 18%. évi 
számadásoknak megvizsgálása tárgyában ta
nácsi előterjesztéssel. 2. Vármegye bizottsági 
határozat az 1898. évi városi kövezetvám 
költégelőirányzat tárgyában. 3. Számvizsgáló 
bizottság kiküldése az 1897-dik évi házi- 
pénztári számadások vizsgálatára, i. Az 1900. 
évi párisi világkiállításra magyar társas 
kirándulást rendező bizottságnak a képvi
selethez intézett meghívása. 5. Az üre
sedésben levő városi mérnöki állás teen
dőinek ellátására egy szakegyénnek ideig
lenes alkalmazása, (i. Tanácsi előterjesztes a 
Himes-kert melletti földeknek szőllőtelepül 
leendő kiosztása és eladása tárgyában. 7. 
Tanácsi előterjesztés a kőutak tisztítására a 
város által beszerezni czélba vett sárkaparo 
gépre vonatkozólag. &. Tanácsi előterjesztés 
a tűzoltó főparancsnok korelme folytán a be 
nem töltött szakaszparancsnoki állásnál 1897. 
évben megtakarított 580 frtnak az 1898-ik

de az egész háznépet arról győzi meg, hogy 
a szerető nein ő, hanem Matilde.

Versengés ez a két leány között Fer- 
nando elnyeréséért.

Matilde kétségbeesetten küzd, de nem 
tudja bizonyítani, hogy ártatlan. Fernandó 
a szerelem és felindulás egesz erejével 
kiállja.

— Mond ki nyíltan, hogy nem voltál 
soha annál a férfiúnál!

— De egyszer . . . igen . . . mikor 
Enrikétát követtem titokban . . .

— Ah, még rágalmazó is! — kiáltják 
mindnyájan.

És elűzik a háztól.
Fernandó és Enrikéta egybe fognak 

kelni.
A házban föl van állítva az oltár, min

denütt fény, pompa, a családban őröm.
Ekkor beoson a kiutasított Matilde 

gyászruhában. Enrikéta bugát találja a szo
bában fehér mennyasszonyi ruhába öltözve. 
Azzal az erős akarattal jött, hogy az utolsó 
perezben meggátolja az esküvőt.

— Melletted leszek mindig! mondja 
Enrikétának, odatérdepelek, oldalad mellett 
az oltárnál. Én gyászruhában s te, a b.es
teien, fehérben!

Enrikéta mindenbe beleegyezik csakhogy 
szabaduljon Maliidétól. Ekkor belép a meny
asszonyáért Fernandó. Amint Maliidé őt 
meglátja, elveszi i minden akarat-erejét, me
rész szándékait elfelejti s mély zokogásba 
tör ki. Fernandó betuszkolja őt a mellék
szobába.

évre leendő átvitele tárgyában. 9. Tanácsi 
előterjesztés Lichtman Dezső lakositás iránti 
ügyében. 10. Tanácsi és szinügyi bizottsági 
javaslat Deák Péter színigazgató fűtő anyag- 
gali segélyezése iránti kérelme tárgyában.
11.Pénzügyi és gazdászati szakosztályi elő
terjesztés a nagy lak laktanya istáiéiban a vá
lasztó rudak felvasalása és az ezredes által 
fedezett 340 frtnyi kiadás megtérítése tárgyá
ban. — Eselleg más tárgyak.

UJ jövedelm i fo rrá so k .
Nyíregyházát egész bátorsággal lehetne 

hasonlítani (tisztesség ne essék szólván:) egy 
serdülő kamaszhoz.

A „kamasz* szónak ugyan a mai általá
nos értelmében bizonyos lealázó jelentősége 
vagyon, épen azért kértünk köteles illemtudás
sal bocsánatot, mielőtt leírni merészeltük volna, 
hanem ettől eltekintve, a hasonlat tényleg 
találó.

lTgy tesz Nyíregyháza, mint a kamaszok, 
vagy szaloniasabb nyelven : serdülő ifjak tenni 
szoktak.

Gyorsan nő, gyorsan fejlődik: egyre- 
másra növi ki ruháit.

Százszor, meg ezerszer elmondogatták 
már, hogy ez az aránylag nagyon fiatal, alig 
százötven éves város bámulatos rohamosság- 

I gal halad előre.
Ez a gyors haladás azonban megfelelő 

megterhcltetésekkel jár.
Hiszen azt a ruhát, amit az egyik szüle

tésnapjára kap, az a bizonyos serdülő iljú 
se veheti fel a másik születési évfordulóján, 
még ha időközben a ruhaszekrényben tartotta 
volna is a takarékoskodó családapa, vagy a 
gondos mama. Ha felveszi is, kilóg belőle 
kezc-lába.

így van Nyíregyháza városa is
Pedig Nyíregyházáról épenséggel nem 

lehet azt mondani, hogy polgárai kezdettől 
fogva nem elég gondossággal lettek volna 
jövője iránt. Kevés vidéki város található, 
amely olyan szép magánvagyonnal rendelkez
nék. mint Nyíregyháza. Hiszen nemcsak a 
saját határában, de a szomszédos Nagy-

Mielőtt Fernandó az oltár elé Vezetné 
most Enrikétát. a zsebéből egy levelet húz 
ki, melyen esdeklés áll, hogy esküvője előtt 
olvassa el. Enrikéta volt szeretője Írását 
ismeri meg a cziiuből s kiragadja Fernandó 
kezéből . . . De nincs ereje, hogy ősszetepje. 
Odadobja az asztalra mondván: bizonyosan 
Maliidé ir ta !

. . .  És mennek megcsküdni.
Maliidé kilép a mellékszobából és egy 

fenséges magánjelenetben kesergi el, hogy 
■óként öli meg az esküvő által Fernandó 
önmagát és őt. Oly kétségbeesett, hogy azt 
várjuk minden pillanatban, most-most veszti 
el az eszméletét.

A kezébe akad az asztalra dobott levél. 
Reszkető kézzel bontja föl és azt olvassa 
belőle: .Enrikéta az én szeretőm, nálam 
vannak a levelei mind . . .* Hahaha! tör 
ki Matilde rémes kaczajban felugrik és futkos 
a szobában idestova.

Hahaha! tombol néhány perczen át és 
tombol . . . tapsol . . . ordít vele együtt a 
közönség.

Azt hittem hangos megjegyzéseket csak 
nálunk otthon lehet elvezni a karzaton és 
most itt a hátam mögötti páholyból hallom:

— Oh, hogy szeretném megfojtani azt 
a mennyasszonyt!

Hahaha!
. . . Belép Fernandó ifjú nejével.
Matilde odarohan, szeme ele tolja a le

velet, s inig Fernandó azt olvassa, ő letolja 
Enrikétát a pamlagra cs egy papirvágó tőr
rel agyonszurja.

A vér, mely a mennyasszonyi ruhát bc- 
1 mocskolja az a .folt amely tisztit." Enriké-
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Kállóé-ban is gyönyörű birtoka van. Olyan, 
hogy annak jövedelméből egész tisztességesen 
megélhetne egy-egy apró német nagyherczeg- 
ség uralkodó családja.

És a város még is 59° 0 községi pótadót 
kénytelen behajtani, hogy költségvetésének a 
saját bevételeiből ki nem telő hetvenezer 
forintnyi hiányát fedezhesse.

Pedig a községi pótadó hihetetlenül ellen
szenves fogalom minden adólizető polgár előtt.

Ellenszenvesebb minden állami adónál, 
kincstári illetéknél és más efféle köztartozás
nál. Pedig azokat se fizeti szívesen senki.

És Nyíregyháza, rohamos fejlődésének 
közepette, ott áll, hogy az 59°/a-os községi 
pótado, vagy amint közönségesen nevezik: 
közköltség, sem lesz elegendő idestova a fejlő
déssel együtt jaró újabb és újabb kiadások 
fedezésére.

Minthogy azonban a községi pótadónak 
amúgy is tulmagas °/0-át a város atyái még ! 
magasabbra emelni nem szeretnék, más jöve
delmi források létesítésével es igénybevételé
vel akarják előteremteni a szükséges bévé- j 
teleket.

így került szőnyegre a többek között a 
fogyasztási pótadók meg egy önálló községi 
fogyasztási adó behozatalának kérdése.

Az utóbbi a szik víz után vettetnek ki, | 
A szíkviz, vagy szódavíz úgy is nagyon olcsó. I 
nem is szükségleti, hanem inkább .fényűzési* 
czikk. A fogyasztási adót, félliterenkint 1, 
literenkint 2 krajezárt, megbirja és csak az 
fogja fizetni, akinek kedve jön a szódaviz 
ivásra.

Ezt a fogyasztási adót több város rend
szeresítette, — s Nyíregyháza mintegy har- 
madfélezer forint évi jövedelmet remél belőle 
elérhetni.

A fogyasztási pótadók pedig azon fogyasz
tási czikkek után volnának kivetendök. amelye
ket fogyasztási adóval már az állam is meg
adóztatott. Ezek a szesz, sör, bor és ezukor.

Nagyvárad városa ezekből a fogyasztási 
pótadókból évenként 40—4">U0<> forintot vesz 
be. Ha Nyíregyházán a fogyasztás csak felé- 
nyi, mint Nagyváradon, akkor is 20—22000 
forint évi jövedelmet jelentene itt. Természe

tét becstelenségét, az álnokságot, igaztalan- 
ságot tisztítja . . .

Márkus Emília még soha sem ragyog- 
tatta úgy a művészetét, mint akkor este 
Matilde szerepében. — Valóságos láz fogta 
el a közönséget, :H-szer tapsolta ki az elő
adás alatt.

Előadás után pedig odaálltunk a kijárat 
elé, ahol a színészek távoznak s vártunk ő 
reá. Újházi is ott izgett-mozgott, meg volt 
lepve, mint mindenki, attól a mit látott.

— Ez a világ legnagyobb színésznője, 
mondogatta jobbra-balra.

Nehány perez múlva az ő karján jött 
kifelé a művésznő.

— Éljen Márkus Emília!
— Éljen! Éljen Márkus! — ordítottuk 

mindnyájan, s körülfogtuk. Sokon odarohan- 
tak hozzá, hogy kezet csókolhassanak neki.

— Fogjátok ki a lovakat a kocsijából.
A kocsis veszekedni kezdett, és nem

engedte: ő nincs ahhoz szokva, hogy embe
rek, czilinderes urak húzzák a kocsiját.

Egy pár pillanat múlva mégis mi robog
tunk a kocsival a Kerepesi-uton. — Fele 
húzta, fele tolta.

Magam egyike voltam a nyerges lovak
nak, csak úgy toporzékoltam büszkeségem
ben, hogy én is foghatom a rudat és majd 
kiugrottam örömömben a — téli kabátomból.

Lássa, Szerkesztő úr, én ezért az elő
adásért érdemesnek találtam volna Pestre 
utazni.

*
Vagy azt hiszi, hogy egy hangversenyért 

is nem érdemes egy ilyen kis .kirándulást a

tesen, ha a ®/0 itt is ugyan az lesz, mint 
Nagyváradon.

A czélbavelt uj jövedelmi források tehát 
. kiadá“-soknak mutatkoznak.

És emellett meg van egy, sőt két jó 
tulajdonságuk.

Az egyik az, hogy csak azok fizetik, akik 
a megadóztatott czikkoket elfogyasztják. Mert 
hiszen a .termelők* meg az .elárusítók*, 
akik a fogyasztási pótadókat, illetve a szík
viz után az önálló községi togyasztási adót a 
város pénztárába beszolgáltatják, megfelelő 
áremeléssel a fogyasztókra hárítják át azokat.

A másik pedig az, hogy az ekként meg
adóztatott közönség az adó fizetését alig érzi 
meg, mikor esetenként 1—2 krajczárral többet 
fizet az elfogyasztott czikkórt, mint azelőtt.

Az uj jövedelmi források megtalálása 
tehát szerencsés gondolat, s mert a városnak 
különösen a közvetlen adókkal nagyon is meg
terhelt polgárságra való tekintettel az uj jö
vedelmi forrásokra égető szüksége van, óhaj
tandó, hogy azok behozatala sikerüljön.

M ln ta ga z d a sá g .
Magyarországról már felfedezték és el 

is mondták egynehányan egynéhányszor, hogy 
.pár excellence agricultur állam.*

És igy is van.
És sajátságos, hogy még is az agri- 

cultura fejlesztésével törődtek eddigelé talán 
legkevesebbet. Hogy mi volt ennek az oka, 
azt talán meg se lehetne mondani.

Annyi bizonyos, hagy egynél több oká
nak kellett lennie. — De ezen okok között 
bizonyára nem utolsó a magyar ember kon
zervatív természete. Nem szereti az uj dol
gokat. Amit apáitól látott és tanult, azzal 
tökéletesen meg van elégedve. Sőt s.entül 
meg van győződve arról, hogy másként nem 
is volna jobban.

Ez az elv vezérli a mezőgazdaságban, a 
gazdálkodásban is.

Ahogy apáitól látta, hogy miként szán
tották és vetették be földjeiket, ő is azon- 
képen cselekszik és nem hiszi, hogy ugyan

szomszédba* elkövetni? — Ugyan hol volna 
máshol alkalma egy Hubay-Popper kamara
zeneestélyt, Sauer-hangversenyt, vagy a 
filharmonikusok játékát hallani. Higyje el, 
hogy az csak nagyképűsködés, mikor valaki 
azt mondja: .nem élvezem a zenét, mert 
nem értem.* Zenét mindenki élvezhet, akinek 
füle van. Vagy mind azok, akik egy drámá
ban gyönyörködnek^ tudják a dráma sza
bályait?

Az igaz, hogy például a filharmonikusok 
hangversenyére aligha lehet jegyet kapni, 
mert az egész idényre lefoglalja azt egy kis 
köre Pestnek. Ez a kis társaság megtölti a 
Vigadó összes termeit és olyan áhítattal 
hallgat két órán keresztül, mintha háromezer 
lélek helyett egyetlenegy volna. — A leg
utolsó hangversenyen Menter Zsófia klaviro- 
zott. Hogy pedig D'Albert, aki a legnagyobb 
technikával rendelkezik, és Sau^r, a leg
zseniálisabb zongorajátszó mellett ő a har
madik, azt a rossz nyelvek annak tudják be, 
hogy immár nemsokára 50 esztendő óta 
kezeli a zongorát.

Könnyű akkor hát neki olyan zongora- 
zási buzgalommaljszemben, amely (kisasz- 
szonyainknál) a férjhezmenésig tart. A lányok 
rendesen 4—5 évig foglalkoznak - -  a többi 
kézimunka mellett — billentyű-veréssel. — 
No hiszen akkor semmi érdeme sincs Men- 
temek. (Ebből azt olvashatnák rám, hogy 
minden vén kisasszonynak zongoraművész
nőnek kellene lennie.)

Oak azt akarom megjegyezni, hogy 
lélekkel hegedülni hallják Önök a czigányt 
is, de lélekkel zongorázni — bocsánat —
otthon nem igen hallanak.*
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azon a tiz hold földön más rendszerrel 
különb eredményt is lehetne elérni.

Rövid ideje csak, hogy a mezőgazdaság 
az államférfiak előtt némi méltánylásban ré
szesül. Rövid ideje csak, hogy társadalmi 
utón is igyekeznek valamit tenni a mező- 
gazdaság fejlesztése érdekében. Es ez alatt 
a rövid idő alatt, — valljuk be, — nem is 
valami fényes eredményt mutattak fel. Tudni
illik ott nem, ahol pedig erre leginkább 
szükség volna: a kisgazdaságokban, a kis
gazdáknál.

A nagyobb uradalmak, birtokosaik fogé
konysága révén, még csak hagyján. Ámbár 
azokban is csak a bérlők, akiknek nemcsak 
maguknak kell megelniök a birtok jövedel
méből. de a bért is kell fizctniök. Ezek 
igyekeznek tőlük telhetőleg kihasználni a 
modern eszméket és a modern eszközöket.

Hanem a kisgazdák nagyon hátra vannak.
Ezek számára gondolták ki a minta

gazdaságokat. Ezeknek ugyanis az lenne a 
• rendeltetésük, hogy amit a nagybirtokosok 

szakkőnyvekből és folyóiratokból megtanul
hatnak, azt a kisgazdák a mintagazdaságok
ból közvetlen szemlélés és tapasztalás utján 
sajátítsák el. Példákból tanuljanak.

Ilyen mintagazdaságokat akarnak most 
létesíteni Szabolcsvármegyében és ilyet akar
nak létesíteni Nyíregyháza határában.

Szabolcsvármegyére és Nyíregyházára 
talán még tökéletesebben ráillik az a bizo
nyos .pár excellence* mondás, mint az ország
ra, mert hiszen Szabolcsvármegye és Nyír
egyháza csakugyan pár excellence agricultur 
vármegye, illetve város.

Ha tehát valahol az országban, akkor 
itt van helye a mintagazdaságoknak.

Most már csak az a kérdés: bevál
nak e azok?

Mert az a sajátságos, hogy épen az 
ilyen, látszólag teljesen praktikus intézmé
nyek rendesen nagyon is theoretiku^oknak 
bizonyulnak.

Nyíregyháza határában a dcbreczeni- 
utcza végen ma is ott van egy terület, 
amelyet .mintakert*-nek neveznek. Ennek is 
ilyesféle rendeltetése lett volna valamikor.

A múltkoriban nagy örömöm volt. — 
Képzelje szerkesztő űr, azt hittem, hogy 
otthon vagyok, még pedig a tavaszi vásár 
napjan.

Jogászbál volt . . .
Annyi vidéki mama rándult be a köz

pontba, elhozva a vásárra az ő gyönge kis 
csibéjét, libácskáját.

Mert tudnia kell, hogy a jogász-bál az 
első föllépést jelenti, különösen a környék
beli idősbb bakfisokra.

A vidéki mamák ezen a bálon mutatják 
be először a portékájukat, akit talán akkor 
öltöztetnek az első hosszú ruhába.

Természetesen ott az ilyen bajusznélkúli 
alakokat, mint én magam, még le sem né
zik. Bajusz nélkül bálba menni, annyi mint 
vásárra menni pénz nélkül. Az olyan vevő 
nem számos.

Aztán tetszik tudni a szakértőnek az a 
csoportja sem hiányzik, amely nálunk a nagy 
vásárkor jár-kel, birálgatja a portékát. Ez a 
szakértő csoport a nem tánezoló ifjak csa
pata, kik végig néznek minden ruhát, meg
hallgatnak minden pletykát, szemtelenül 
fixiroznak mindenkit, de még csak alkuba 
sem állanak.

Biztosítom, hogy én ezt nem teszem, 
én szívesen állok alkuba, és tánczolok, mint 
egy bajusztalan ifjú.

*
írja meg, szerkesztő ur, mikor jön föl, 

mert elkapkodják a színház-jegyeket.
Nyíregyházán is ?*)

/Ági.
•  No n*im mindig ! S ierk.
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Ma dinnyeföldnek osztják ki, meg a város
nak van egy pár ezer négyszögöl széMúltet- 
vénye, amely csak akkor jut eszébe a város
nak, mikor a szőlőtermést elliczitáltatja.

A káliói határban, de a Nyíregyháza 
város tulajdonát képező Császárszállás pusz
tán is van egy mintagazdaság, amelyet a 
gazdasági egyesület rendezett be. Ennek ma 
is az volna a bevallott czélja, hogy az ott 
folytatott gazdálkodásból okulást merítsenek 
mezőgazdáink. — Hogy azonban merítettek 
volna, azt senki se állítja.

Félő, hogy igy jár az uj minlagazda- 
ság is.

H íre k .
— Kinevezés. Balogh András helybeli 

királyi törvényszékigsegéd-tlkkönyvvezetőt az 
igazságügyiuiniszter a rniskolczi kir. törvény
székhez telekkönyvvezetővé kinevezte.

— A ..Bessenyei Kör“ szervezkedő köz
gyűlését e hó 22-én szombaton délután 
2•/, órakor tartja meg a vármegyeház nagy 
termében. — A közgyűlésre külön meghívók 
nem bocsáttatnak ki, épen azért figyelmébe 
ajánljuk olvasóinknak a közgyűlés határidejét, 
s kifejezzük ama reményünket, hogy a köz
gyűlés látogatottsága kedvezd fok merője lesz 
a kör iránti érdeklődésnek. — Megemlítjük 
ezúttal, hogy az aláírási ivek a mai napon 
bocsáttatnak ki, s ezzel a taggyüjtés formai
lag is kezdetét vette.

— Lelkész-választások. A közelebbi napok 
alatt a felső-szabolcsi ev ref. egyházmegye 
több megüresedett lelkészi állása töltetett 
be. Megvalasztattak: kis-létai ev. ref. lel- 
készszé Szakács József t.-löki s.-lelkész, téthi 
lelkeszszé Bekény János k.-apáthii s.-lelkész, 
vencsellői ielkészszé László Gyula h.-sámsoni 
h.-lelkész.

— A városi mérnöki állás Nyíregyháza 
város tisztimérnöki állása, a Küzdényi Szilárd 
lemondása óta tudvalevőleg üresedésben van. 
Véglegesen nem is szándékoznak betölteni, 
csak a kepviselötestület által már letárgyalt, 
de varmegye által még jóvá nem hagyott 
uj szervezkedési szabályrendelet jogerőre 
emelkedése után. A holnapi közgyűlés is 
csak ideiglenesen gondoskodik a mérnöki 
teendők ellátásáról akként', hogy a hivatal 
vezetesér mérnököt választ, jobban mondva 
a hivatal vezetésevei mérnököt megbíz. Hogy 
azonban ezen megbízás eszközölhető legyen, 
pályázati hirdetmény volt kibocsátandó. A 
pályázati hirdetmény folytán az abban ki
kötött záros határidőig, vagyis január 15-ig 
'■ pályázat érkezett be B mcs Liszló polgár- 
mesterhez. A polgármester tegnap, szerdán 
délután 4 órára a képviselőtestület tagjaiból 
értekezletet hivott össze annak megbeszélé
sére, hogy az ajánlkozó mérnökök közül kit 
ajánljanak a közgyűlésnek. Az értekezlet az 
ajánlkozó mérnökök, névszerint Radnai Fe- 
rencz, Kibárszky Pál, Szlezák Vitus, Bilecz 
József, Mozer István, Klein István és Kolos 
Mihály pályázati kérvényeinek, a hozzájuk 
csatolt okiratoknak és eddigi működési kö
rüknek fontolóra vétele után abban állapo
dott meg, hogyYözülök Klein Istvánt ajánlja, 
mint aki 1892. óta Pécs városánál mint 
osztály mérnök, városi mérnöki leendőket 
vegez, aki tehát a városi mérnöki teendők
ben teljesen járatos s akit bizonyítványai is 
a mérnöki hivatal vezetésére a legalkalma
sabbnak tüntetnek fel.

— Békésiek Nyíregyházán. A békési vá
lasztókerület országgyűlési képviselőjét, dr. 
Meskó lAszlót, a múlt héten egy küldött
ség látogatta meg, hogy a választók szere- 
tetét és bizalmát fejezzék ki képviselőjük 
előtt, s hogy azt a benső ragaszkodást, mely- 
lyel a kerület jeles képviselője iránt viselte
tik, ezzel is bebizonyítsák. A küldöttségben 
részt vettek: dr. Szegedy Kálmán uradalmi 
ügyész, Zsolnay Béla főmérnök, Szánthó Dezső 
foldbirtokos és Benedikti Gyula gyógysze
rész. A vendéglátó képviselő vendégei tiszte- i

letére hétfőn ebédet adott, amelyen a nyír
egyházi társadalom előkelőségei közül is 
többen vetlek részt.

— Az izr. nó'egylet közvacsorája. A nyír
egyházi izraelita jótékony nőegylet ez idei 
mulatságát szerény , KözvacsoraM czímen ren- 
dezté. A czim azonban teljesen mellékesnek 
bizonyult a múlt szombaton este, amikor ez 
a mulatság a Korona vendéglő termeiben 
lezajlott. Igaz ugyan, hogy a gazdag buffet, 
amelyben meg volt minden, ami a .szem, 
szájnak kellemes*, dús lakomának is beillett, 
de a mulatság javarésze még is az volt, 
amely a szomszédos tánczteremben folyt le 
És a mulatságon csakugyan ledőltek azok a 
bizonyos válaszfalak. — Ezt igazolja úgy a 
.háziasszonyok* és „pinczernők* és egyálta
lán a jelenvolt hölgyek névsora, valamint az 
a fesztelen jókedv, amely a reggel 1 ,0 óráig 
tartó mulatságot jellemezte. Az erkölcsi siker
nek nem maradt mögötte az anyagi siker sem. A 
háziasszonyi tisztet a kővetkező urnök látták el: 
Grosz Lipótné, Halasi János né, Kiár Gusz
táváé, Kovách Elekné, Kubassy Gusztáváé, 
Mann József né. Bazár Istvánná és Vadász 
Leóné, pinezérnők pedig Bencs Etelka, Berg- 
stein Berta, Grosz Jolán, Mandel Berta, 
Martinyi Margit, Maurer írónké, Rótt mann 
Margit, Silberstein Róza és Szamueli Ilona 
kisasszonyok voltak. A mulatságon megjelent 
br. Feilitzsch Berthold főispán is nejével. — 
A jelenvoll hölgyek névsora a kővetkező: Asz- 
szonyok : Baruch Arnoldné, Bcrgstein Adolf né, 
Bleuer Lajosné, Bleucr Samuné, Czukker 
Henrikné, Deutsch Gézáné, Erényi Sándorné, 
Ferenczi Miksáné, Flegmann Jenóné, Flegmann 
Sándor né, Fodor Zo1 tűnné, Friedman Sán- 
dorné, Gara Leóné, Grosz Lipótné. Haas 
Ignáczné, Hajós Emilné, Halasi Jánosné, 
Kiár Andomé, Kiár Dávidné, Kiár Gusz
táváé, Kiár Lajosné, Kiár Leóné, Korányi 
Endréné, Kovách Elekné, Kubassy Gusztáváé, 
Léderer Ignáczné, Leövey Elekné, Lirhtman 
Dezsöné, Mandel Emiiné, Mandel Gézáné, 
Mann József né, Martinyi József né, özv. Mau
rer Károlyné, Mikecz Dezsóné, Morgenstern 
Dezsóné, Kovák Gy aláné, Bazár Istvánné, 
Rosenberg Emilné, Rothnvm Alajosné, Silber
stein Lászlóné, Stern Jenóné, Szopkó Alfréd né, 
Trajtler Sámáné, Vadász Leóné, Weinberger 
Arthurné es Zoltán Józsefné. — Leányok: 
Baruch Anna, B  isthy Berta, Bencs Etelka, 
Bergstein Berta, Bölcsházi Vilma, Friedman 
Etelka, Grosz Jolán, Irján Etelka, Májerszky 
Kelti, Mandel Berta, Martinyi Margit, Mau
rer Irénke, Melczer Margit, Rottmann Lujza, 
Rottmann Margit, Silberstein Róza, Szamuely 
Ilona és Trajtler Anna.

— A szoczialista bujtogatók legújabb fo
gása. A szocz;alista bujtogatók csak nem 
nyugosznak min laddig, mig alaposan el nein 
bánnak velük. Szabolcsvármegye területén 
ugyan az idő szerint látszólag csend ural
kodik. Több községből olyan hírek is érkez
nek hivatalos es magánutakon amelyekből 
arra lehet következtetni, hogy a félrevezeti, 
vagy télrevezetni akart nép itt-ott kezdi be
látni, hogy az álapostolok nem annyira a 
nép javát, mint a saját anyagi előnyeit 
akarja. Viszont azonban más. eddig még 
érintetlen községekben mutatkoznak áldatlan 
akna-munkáiknak következményei. Több he
lyen a dohány szállító fuvarosokat vettek rá, 
hogy az eddig szokásban volt szállítási díj
nak csak 2—3-szorosáért vállalják el a szál
lítást, ami aztán a termelőket arra kény- 
szeritette, hogy összeadva egymás fuvarján 
szállítják dohányaikat. Most legújabban meg 
azt hiresztelik a bujtogatók, hogy a pénz
intézeteket felosztják, mert azok csak a sa
ját hasznukra dolgoznak, akinek tehát betett 
pénzé van, igyekezzék azt mennél előbb ki
venni. Mint minden képtelen hírnek, ennek 
is akadnak hívői, aminek aztán az a követ
kezése, hogv elbolonditott falusi nép egy re- 
inásia szedi ki a helybeli pénzintézetektől 
betétjeit, — hogy aztán az igy kezéhez ju 
tott pénzecskéit tőle a bujtogatók annál 
könnyebben kicsalhassák. — A szoczialismus 
egyébiránt megint foglalkoztatni fogja a ja
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nuár hó 24-ikén megtartandó törvényható
sági közgyűlést. A tárgysorozat egyik neve
zetes s előre láthatólag tartalmas vitára al
kalmat adó pontja ugyanis az a belügymi
niszteri leírat, amely a törvényhatóság azon 
felterjesztésére adta meg a miniszteri választ, 
melyben kérte a minisztert a törvényhatóság 
hogy a vármegye területére egy idegen 
nyelvű gyalogezredet rendeltessen ki, s vonja 
meg a szállítást a szoczialista tartalmú lapok
tól. A miniszter hivatkozott leiratában egyik 
kérelmet sem találta teljesíthetőnek, kijelent
vén, hogy a közbiztonság kellően megvan 
védve a vármegye területén a múlt őszszcl 
elhelyezett csendőr különítményekkel.

— Mintagazdaság. A főldmivelésügyi mi
nisztérium elhatározta, hogy az ország külön
böző helyein kisebb mintagazdaságokat léte
sít. És pedig olyan formán, hogy a kisgazdák 
közül a gazdasági egyesületek kijelölése alap
ján kiválaszt egyet-egyet, aki gazdasága meg
felelő berendezésére és felszerelésére az állam
tól pénzsegélyben részesül, viszont azonban 
köteles gazdaságát az egyesületek útmutatása 
szerint kezelni. Az ilyen mintagazdaságoknak 
az a czélja, hogy a kis gazdák közvetlen 
szemlélés utján láthassák a gazdálkodás térén 
felmerülő újabb eszmék és vívmányok hasz
nát, hogy aztán azokat a saját gazdaságok
ban is meghonosítsák. Nyíregyházán a Felső 
tiszavidéki gazdasági egyesület kiküldőitei, a 
város polgármesterével együtt a héten kedden 
járlak kint a határban s megtekintették a 
Lovas Kovács János Vajda-bokorbeli, a 
Szmolár András Sulyán-bokorbeli és a Su- 
bert Pál simái gazdaságát, mint akik a minta
gazdaság létesítésére hajlandóknak nyilat
koztak

— Halálozás. Vettük a kővetkező gyász- 
jelentést : Mandel Edurárd úgy saját, mint az 
alulírott családtagok és az összes rokonság nevé
ben megtört szívvel jelen ti hőn szeretett hitvese: 
Mandel Eduárdné szül Mandel Évának élete 
77-ik, boldog házassága 62-ik évében, folyó 
hó 15-ikén. este 8 órakor, hosszas szenvedés 
után történt gyászos elhunytat. — A drága 
halott hült tetemei f. hó 17-én hétfőn d. e. 
10 órakor fognak őrök nyugalomra tétetni. 
Béke lengjen hamvai felett! — Nyir-Bílor,
1898. januir 15. — Özv. Budai Zsigmondne 
szül. Kern Jenny, Szálkái Emil és neje 
szül. Kern Cornélia, Kende Sándor, Adorján 
(íyula és neje szül. Fuchs Leona, Baucr Zsig- 
mond és neje szül. Auslánder Róza, Török 
József és neje szül. Auslánder Erzsébet, 
Auslánder Berta, Mandel Ida, Mandel Karoly, 
Mandel Alice, Mandel Cyula, Mandel Irén, 
Vadász Elek, Sándor, Vilma, Ilona, Klemmy. 
Hollánder J >ska, Béla, (íéza, Ilonka unokái, 
őz. Kern Ignáczné Mandel Fánny testvére. 
Auslánder Zsigmond és neje Mandel Johanna, 
Mandel Pál és neje Hollánder Mariska, Man
del Dezső és neje Kern Gizella. Vadász Pál 
és neje Mandel Hermina, ifj. Mandel József, 
Dr. Hollánder Gusztáv és neje Mandel Lenke, 
gyermekei, vejei és menyei. Budai Imre, Budai 
Margit, Mandel Poldika, Mandel Erzsiké, 
Mandel Anna, Mandel Bandi, Mandel Matild, 
Mandel Ilonka, Mandel Boriska, Szálkái Mór, 
Szálkái Imre, Szálkái Barna, Szálkái Zsóíika, 
Szőke Veronka, Bauer Margit, Török Bandi, 
Tőrök Imre dédunokái.

— Telekkönyvi betétszerkesztó munkálatok.
Az ig&zságúgyminiszter a napokban leiratot 
intézett a vármegyéhez, amelyben értesíti a 
közönséget, hogy a telekkönyvi betétszerkesztő 
munkálatok foganatosítását a nyíregyházi kir. 
törvényszék, mint telekkönyvi hatóság terüle
tén elrendelte.

— A városi munkaközvetítő intézetek.
Megemlékeztünk már róla annak idején, hogy 
dr. Andor Endn, kereskedelemügyi miniszteri 
fogalmazó a múlt évi deczember hó 16-án 
milyen érdekes felolvasást tartó t az orszá
gos iparegyesülelbcn a , Városi munkaközve
títő hivatalokéról. A felolvasást a .Magyar 
Ipar,* az Országos iparegyesület közlönye 
legutóbbi számában egész terjedelmében közli
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— A kis-várdai művész-esték. Míg Nyír
egyházán a színész-direktorok, ép úgy mint 
a közönség és Telük együtt a sajtó, folyton 
azon panaszkodnak, hogy a színművészét iránt 
kihalt minden lelkesedés és fogékonyság az 
emberek kebléből, — addig a szomszédos 
Kis-Várdáról olyan „eseményéről értesítenek 
bennünket, amelyet lehetetlen hallgatással 
mellőznünk. — Nem kevesebbről van szó, 
mint arról, hogy egy 2 (azaz kettő) tagból 
álló társulat alig egy heti működés után 
700 (azaz hétszáz) osztrák értékű forintokat 
keresett az ottani műpártoló közönségtől 1 — 
És ennek a hírnek — forrásunk szerint — 
fele sem tréfa, sőt komoly valóság az utolsó 
betűig. — Az eset úgy történt, hogy a 
Dombay-pár (Dombay és felesége) K.-Várdára 
érkezett s ott nehány .előadást hirdetett. — 
Kelten voltak mindössze, de van olyan 
repertoire-juk az egy felvonásos két személy 
számára megirt komoly és vig darabokból, 
hogy egy egész hetet tudtak vele betölteni. 
És az előadásokat annyira megszerették és 
annyian látogatták, hogy a kis-várdai 
nagyvendéglö nagyterme minden este szűk
nek bizonvult. Sőt közkívánatra egy estével 
meg is toldották előadásaik sorozatát. — 
Minthogy azonban darabjaikból már kifogy
tak, kis-várdai műkedvelők segítették ki 
őket, hogy három személyes darabot is 
adhassanak! — Ilyen a kis-várdai műpártoló 
közönség !

-  Elhunyt körorvos. Braun Fülöp, a buji 
egészségügyi kör körorvosa, a mull napokban, 
61 éves korúban meghalt. 38 évig volt orvos 
s közszeretetben állott. Tagja volt a vár
megye törvényhatósági bizottságának is.

— Az izr. nó'egylet estélyének sikere. Az 
189H-ik évi január hó 15-én megtartott ízr. 
nőegylet társas-estélyén felülfizéttek: Bleuer , 
Sámuel, Haas Ignácz 12 frtot. Blau Pál 9 
frtol. Br. Feilitzsch Berthold, dr. Gara Leó, 
Kiár Dávid, Kiár Gusztáv, Lichtmann Dezső, 
Mandel Gusztáv, Zucker Henrik, Orosz L. H., 
Stern Jenő 7 frtot. Weinberger Arthur 5 
frtot. Láng Lázár, Bosenlhál Ferencz, Leit- 
ner Zsigmond (Bpest) V frtot. Groák Odón. 
Baruch Arnold. X. N. 3 frtot. Szopkó Alfréd, 
Scheiber Mihály, Kuzsonyi Pál, Májerszky 
Béla, Mikecz Dezső, Pazár István, dr. Kovách 
Elek, Bencs László, Nádosy Dezső, Mann 
József, Hajós Emil (Forró), Kiár Leó (Halász), 
Juhász Etele, Novák Gyula, HeuíTel Lajos, 
Friedmann Sándor, dr. Flegmann Sándor, 
Groák Lajos, Mandel Géza (Kemecse), Pav- 
lovits Sándor, Kiár Lajos, Léderer Ignácz, 
Erényi Sándor (Biri), Flegmann Bertalan 
(Berezel), Deutsch Géza, Silberstein László, 
Szamuely Aurél, Bleuer Lajos, Halasi Jám s. 
dr. Flegmann Jenő, Kiár Andor, Bergsteiu 
Adolf, Zoltán József (Kótaj), Ferenczy Miksa, 
dr. Paczauer Béla, dr. Bosenberg*Emil, Mor- 
genstern Dezső 2 frtot. ózv. Hottmann Ala- 
josné. Drágái L., Kubassy Béla, dr. Zinner 
Samu, Pollátsek Géza, dr. Vadász Leó, Hai t- 
stein Ernő. Zucker Gerő, Szabó Mihály, Sil
berstein Miklós, Klein Andor, Baruch Ar
thur, Ferenczy Károly, Bleuer Jenő, Fischer 
Áron, dr. Fodor Sándor. Hajdú Imre, Fried- 
liebor Mór, dr. Szopkó Dezső. Goldmann 
József, Széli Albert, Bölcsházy Vilma, X. \ ., 
Moser, István, dr. Szabó Imre, Galli Lajos, 
Mandl Emil 1 frtot. Jegyeiket megváltották: 
dr. Ferlicska Kálmán. Benczy Gyula, Feld- 
heim Emánuel, Haas Mór 10 írttal. N. N., 
Pavlovits Imre, dr. Hartslein Sándor. (Ízűkor 
Vilmos (Napkor), Hajdú Gyula (Balkány), 
Flegmann Lipót, Wirscliafter Annin, Weisz 
Ferencz (Pazony), Glück Ignácz, dr. Korn- 
stein Lajos (Nagyvárad), Scheiber József 
(Budapest), Glück Dávid* Somogyi Gyula, 
Baumeivzter Ernő 5 frttal. Kun Mátyás, özv. 
Führer Zsigmondné, Fülirer Mihály. Führer 
Ignácz, Vojtovics Bertalan, Czukker Bertalan, 
LTngár Lajos, Ungár Lipótné, Önkéntes tűz
oltó-egylet, Pollátsek József, Hartstcin An
tal, dr. HotTmann Mór, Groák Sándor (Búj), 
Klar Samu (Kótaj) 3 frttal. Hegedűs Ignácz, 
Friedman Miksa, dr. Hoflmann Emil, Führer 
Mór, Geiger Béla, Blumbcrg József, özvegy

Flegmann Miksáné, Friedmann Károlyné 2 
frtot. Kornstein Emilné (Nagyvárad) 1 frt 
50 kr., végül Baruch Anna k. a. 5 forintot 
küldött. Tiszta jövedelem cirka 650 forint. 
Fogadják hálás köszönetünket Az izr. nöegy- 
let elnöksége.

— Ujlaky Vilma nevével másodszor talál
koznak olvasóink lapunk hasábjain. Ezúttal 
tárcza-rovatunkban két hangulatos költe
ménye alatt — melyeket a „llulló levelek* 
czim alatt kiadandó versei közül közlünk 
mutatvány gyanánt.

— Az adózás eredménye 1897-ben. Sza- 
bolcsvármegye egész területén a múlt 1897. 
év folyama alatt befolyt egyenes adóban 
1062619 frt 87 kr, vagyis 64954 frt 6 1 krral 
több mint 1896 évben. Hadmentességi díj
ban befizettek 35238 frt 6 6 */, krt, 1342 frt 
87 krral többet, mint 1896 évben. Fogyasz
tási adókban és jövedékben 440 >7 frt 15 
krral folyt be, mint a megelőző évben és 
igy ezeken a czimeken 109051 frt 76 krral 
több a jövedelem, mint az előző évben volt.

— Köszönet nyilvánítás. Haas Mór úr 
20 forintot, Kiár Dávid ur 15 frt, Haas Ig
nácz úr 10 frt, Kiár Gusztáv úr 10 forint, 
Glück Dávid úr 10 frt, Bleuer Sámuel ur 
10 frt, dr. Flegmann Jenő úr 5 frt, Groák 
Ödön ur 5 frtot küldtek be hozzánk, hogy 
szegényeink között tűzifára oszszuk ki. Ezen 
szives adakozásokat rendeltetésének megfele- 
lőleg fogjuk felhasználni és a szives adako
zóknak ez utón fejezzük ki hálás köszöne- 
tünket. Az izr. nőegylet elnöksége.

— Nyilvános köszönet. A nyíregyházi ev. 
ref. műkedvelő daltársaság f. hó 8-án tartett 
tánczmulatsággal egybekötött dalestélye alkal
mával az alant irt urak voltak szívesek felül- 
tizetéseikkel gyarapítani az egyesület jövedcl- 
mét, illetve bevételét: Juhasz Etele, ózv. 
Billeg Károlyné 1 frt 40 kr., Fehér Barna, 
Fuhrmann Lijos, Deák József, Hosszú Deme
ter 1—1 frt, Borbély Sándor, Bónis Menyhért, 
Dömötör Górgy. Szikszai Pál (iparos) 9 >—90 
kr.. Oláh Géza, B ne L íjos 8 »—so kr., 
Demeter Pál, Déry Dániel. B n  s Mihály, 
Schatz István, Oláh Gyula. Macsánszky Sámuel, 
Kalló József, Kovács György, Gráf János, 
Hősek Károly. Kiss Bálint 50—50 kr., Miho- 
vics Ferencz. Prok Károly, Kun Elek (Gégény), 
Sísztay Pál, Géppel Tivadar, özv. Palicz 
Tárnámé, Tóth Andrásné, Kacsmarik testvé
rek 40—40 kr., Schönbrunn Gusztáv. Gerhart 
Györgyné ;i0—30 kr. Ezenkívül a jótékony 
czél érdekében beküldték adományaikat nev- 
szerint a következő urak: Koczok László 
3 Irt, Menyhért János, Kosecz András, Kun- 
der József (Nyir-Csaholy) — 2 frt, Jóba 
E rk I fi t :»> kr., dr. Bartók J.*nő, Zoltán 
Ödön, Palicz István, Schiller Gyula, Csécsy 
Lajos, Horváth József l —I frt. Fogadják a 
nevezett urak és úrnők e kegyes adományo
kért az ev. ref. műkedvelő daltarsaság választ
mányának hálás köszönetét.

— Egy kis vér. Vitáli József pazonyi 
dohányos és egyébként szocziulista kolompos, 
nagy dalolással vonult végig valamelyik 
éjszaka a csendes falu egyik ulczáján. — 
Pásztor János soros éjjeli őr véletlenül epen 
arra kerülvén, figyelmeztette, hogy ne csi
náljon olyan éktelen lármát, menjen haza 
bekével. — Vitáli erre főbe ütötte Pásztor 
Jánost, akit alig tudtak kiszabadítani a karjai 
közül, mert minden áron keresztül akart 
gázolni rajta, amiért — mint tnondá — 
nem akar „czuc/ilista* lenni. Vitálit a csend
őrök letartóztatok.

— Sikkasztó gyermek. Gazsó László, a 
nyíregyházi városi gőzfürdő bérlője a napok
ban arra a szomorú tapasztalatra jött, hogy
B. J. 13 éves fiú, — kit nem rég idő óta 
a gőzfürdő pénztáránál alkalmazott — alapo
san meglopta. Kérdőre vonta a fiút, aki be 
is ósmerte, hogy lassankint mintegy 100 frtot 
használt föl a saját czéljaira a fürdő pénz
tárából. — Valószínű, hogy a fiú hozzátar
tozói megtérítik az elsikkasztott összeget.

— Országot vásárok a vármegye területén. 
Szabolcsvármegye területén az 1898-ik évben

az országos vásárok a kővetkező napokon 
tartatnak meg: Nyíregyháza. Márczius 7. és
8., május 23. és 24., szeptember 5. és 6., 
deczemb. 12. és 13. — Rakamaz, Április 25., 
aug. 8., nov. 7. — Ny.-Bogdány. Márcz. 9., 
junius 22., október 5., deczember 7. — 
Sz.-Mihály. Január 24., április 19., julius 1 I., 
október 17. — Kis-Várda. Márczius 14.,
május 23., junius 13., augusztus 29., októ
ber 31., deczember 19. — Mária-Pócs. Feb
ruár 7., május 9., augusztus 22., decz 12. 
Vaja. Aug. I. — Nyir-Bátor. Január 27., 
márcz. 31., szeptember 15., november 10., 
deczember 8. — Nyir-Bakta. Január 24., 
április 11., julius 4., aug. 22., november 7. -— 
Nyir-Lwjos. Május 4., augusztus 3. — Nyir- 
Mada. Április 6., május 11., julius 20., 
aug. 24., decz. 14. — Mándok. Márczius 28., 
junius 27.. október 24., november 28. — 
Uj-Fehértó. Január 27., junius 8., aug. 25., 
nov. 24. — Balkány. Márcz. 29., junius 28., 
okt. 25., decz. 20. — Nagy-Kálló. Febr. 24., 
április 28.. junius 30., szept. 29., decz. 1. — 
Tisza-Dob. Január 3., ániM»s 11.. aug. 1., 
szeptember 26. — Tisza-, ők. Május 19., 
julius 14., augusztus 25., szeptember 29., 
decz. 1. — T.-Polgár. Január 5., márcz. 16., 
junius 15,. szept. 21. — Dombrád. Jan. 10., 
április 25., julius 4., október 3.

Színház.
Szerdán, január 12-én Brigitta hozomá

nyán adték Deákék kis közönség előtt. Úgy 
I a darab maga, mint az előadás, teljesen ki

elégítette a jelenvoltakat. Tárnái Leona a 
czimszerepet ismert elevenségével játszotta; 
Kömley Gyula originális iskolamesterével ért 
cl hatást. Szabó József mint Brigitta férje. 
Német János mint B istel ezredes, töltötték 
be szerepeiket jól, Arkosiné pedig az ezre- 
desné szerepében érdemelte ki az elismerést.

Csütörtökön. „A kikapós patikárus.* 
Telt nézőtér. A századvégi eltompult idegek
nek — úgy latszik, az ilyen rikító színek 
tetszenek, az ilyen két, sőt gyakran egy
értelműségekkel obruált darabok. — Nem 
tagadhatjuk: jól mulattunk Németh Jánoson. 
Krémer Sándor játékát talán még egy szere
pében sem kisérte a tetszésnek annyi jele, 
mint a legalaposabban félreismert titkárnak 
Fourageot Ferdinándnak kaczagtató kaland
jaiban. — A színészek általában széles jó 
kedvvel játszottak, a közönség érdeklődését 
ezzel akarván viszonozni. — Kömley mint 
Berlinét, Árkosiné mint Leonide, Izsó Zoltán 
(napról-napra ügyeskedik,) mint Paturin, -  
az általános elismerésen felül is megérdemlik 
a dicséretet. — A darabot, úgy halljuk, 
„közkívánatra" megismétlik.

Pénteken „Bányamester*. — Az ismert 
operett előadását különösen a Pozsonyi Lenke 
próba-fellépte tette érdekessé. Terjedelmes, 
sima, puha all hangja van, melyet ugyan 
még használni nem igen tud, de maga az 
anyag nagyon érdemes a kiművelésre. Szabó 
Józsel egy párszor kieresztette hatalmas 
hangját; — „Bárhol járt a molnár lány* 
kezdetű daláért zajos tapsot kapott, játéka 
is tetszett. Zoltán Ilonka — Fichtenau gróf
kisasszony — kedvesen játszott es szépen, 
gonddal énekelt. — Nagy Mari excentrikus 
öltözete és bohókás játéka annyira tetszelt. 
hogy ismételten kihívták a felvonások végén.

Szombaton: „A gyimesi vadvirág* — 
másodszor, leszállított helyárakkal. A ház 
egészen megtelt. Az emeleti páholyok egy- 
nehányába 15—20 honvédhuszár volt pré
selve, mert a vitézek már nem fértek t 
karzatra. Kömley mókázására olyan csata
zajt produkáltak a fiuk, hogy csupa (féle
lemmel vegyes) őröm volt hallgatni. — 
A szerep-osztás a regi maradt. Az előadásra 
mindössze annyit jegyzünk meg, hogy, bar 
pongyolább, mint az első, de különben ki
fogástalan volt. — Kömley Gyulát viharosan 
megéljenezték a hülye Marcsi mondásaiért 
és bájdalaiért. — A többi szereplők is 
részesültek ovációban érdemeik szerint.
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Vasárnap: Délután „Lumpáczius Vaga- 
bundus, vagy a három jó madár*. Az apró 
nép (gyermek-előadás volt) végig jól mula
tóit az 5 felvonásos bohózaton. A színészek 
fesztelenül játszottak: Radó, Nagy Mari, a 
Zoltán-testYérek — megduplázták szerepeik 
komikus hatását. Szalóky, Német é? Krémer 
egy egész társzekérnyi tapsot kaptak.

Este „Gzifra Panna*, Bárlfay népszín
műve. Nagyon kevesen nézték meg ezt az 
előadást. Ha maga a darab nem is, de a 
derék játszók vasárnap tisztességére nagyobb 
közönséget érdemeltek volna. Tarnay Leona, 
Deák, Krémer, és Szabó jók voltak. Arkosine 
Olga megindító jelenéseiben mindenkinek 
tetszett.

Hétfőn Krémer Sándor jutalomjátékául 
„Bukow, a székelvek hóhéra* került színre. 
Ebben a történelmi énekes sz’nmüben volt 
nóta. táncz, néma képlet, meg — a manó 
tudná, hogy még mi. De — mivel az a 
mondás szent-igaz, hogy „aki sokat markol, 
keveset fog* — nagyobb hatast nem ért el.
A sok tarka-barkaságból itt-olt csdlant ki 
egy pár szép részlet csupán. — Az est 
ünnepeltje: Krémer, szépen, nagyon szépén 
játszott; tisztelői s a színészet barátai, csinos 
csokorral lepték meg, és a darab bevételéből 
jutalmul részére eső dividt ndát is kikerekitet- 
tek egy százasra. - -  Neineth János mint 
Bukow. — Árkosiné mint a Lázár Imre 
felesége — megtettek, amit szerepük tenni 
engedett. Zoltán Ilonka kedv. s „Kózsiká*-ját 
nem győzték eléggé tapsolni, énekszámait 
pedig megismételtették. A harmadik felvonás 
végén egy kis baleset is érte; az alászálló 
függöny ép a fejére esett, hogy csaknem 
eszméletét vesztette a tompa, nagy ütéstől 
Deák Péter elismerésre méltó ügyességgel 
játszotta az öreg Kaszást, a Radó, Szalóky,
— az főbiztos, ez Pali — jól oldották meg 

könnyű feladataikat, az öklömnyi Barna 
Lajoskábót pedig okvetlen nagy ember lesz. 
Elismerésül kapott két olyan narancsot hogy 
dinnyének is megjárta volna.

„Kedden C/.iterás.* Nagyon kevesen néz
ték meg Murai Károlynak ezen ügyes, de 
mar lejátszott o p erettjé t; azért a szereplők 
jo kedvvel játszottak. Tarnay L*jona - Ro-
setta — kedves é lén k ............ és . . . élénk
volt. Zoltán Ilonka — Kukurilli — ügyesen 
játszott, szépen énekelt es sok tapsot kapott. 
B. Szabó József — Pabló cziteras — jól 
megfelelt szerepének. Legtöbbet Gól és Pól 
titkos rendőr urakon — Krémer es Németh
— mulattunk, ezek a derek mindenre alkal
mas színészek komikummii szaturáltak a két 
rabló,- betörő szalasztó, párbaj megakadá
lyozó — rendőr karikaturáját. A „hat ön 
hiszi* refrénü kupiét ötször-hatszor megis
mételte velük a kaczagó közönség. Zoltán I 
Olga, Nagy Mari, Szalóky Sándor jól visel
ték magukat.

Mint értesülünk Deák igazgató derék, 
törekvő színészének, Németh Jánosnak juta- ' 
lom játékot ad pénteken. Németh II. fíá- 
kóczy Ferenci történelmi színművet válasz
totta. Már maga a darab megérdemli hogy 
minél többen nézzük meg. Reméljük hogy a 
művelt közönséget erősen fogja vonzani, a 1 
tanuló ifjúságnak pedig eppen figyelmébe 
ajánljuk. Németh olyan derék, komoly, tö
rekvő színész, hogy pompás alantasaival 
n igyon rá szolgált a remélhető lelt házra.

C S A R N O K .
Két élet.
— Elbeszélés. —
Irta : C yprián .
(Folytatás, i

Dezső félreforditotta fejét és úgy foly
tatta :

— Igaz. Lehetetlen, de igaz. — Ki van 
mondva az utolsó szó: nem kapunk kaucziót. 
Azért mondok el mindent, hogy te is készen 
légy a küzdelemre. Eszközt kell találnunk a 
a szabadulásra. Mondj valamit!

N Y Í R E G Y H Á Z A .

— ín  mondjak ? — Én ?
A hadnagy keresztül fektette térdén a 

kardját és nézte a leány fényes haján játsza
dozó napságárt. Egy szikra villant fel a sötét
ségben és a kis szikra lángba borította arczát. 
Maga mellé vonta a leányt és szelidebb han
gon mondá:

— Én mondok. Valami jutott eszembe. 
Egy év múlva nagykorú leszek. Akkor vala
hogyan kiveszem a vagyoni részemet és addig 
várunk. Nem hosszú idő és a boldogságban 
repülnek a napok.

A leány még hangosabb zokogásra fakadt 
és egész teste vonaglott a lázas fájdalomban.

Gsáthy ijedten csitította.
— De ne sirj. — Egy év alatt sok min

den történhetik. Szüleim akarata is megvál
tozhat.

Elza most hirtelen abbahagyta a sírást. 
Ráemelte arczát Gsáthyra és arczát halálos sá
padtság borította. Szemében valami elszánt 
tűz lobogott, mely átégett a Gsáthy leikébe 
is. Tompán, érzés nélkül mondta:

— Nem lehet, — nem szabad várnunk.
— Nem szabad?
— Nem.
Gsáthy megértett mindent. Az Elza arczát 

újra sötét pir borította és újra leborult a 
pamlagra hang és zokogás nélkül. Nem lehet 
várniok. — A vére mind lefutott a szivébe 
es merev sápadt arcza rátapadt a mozdulatlan 
leányra. A szokatlan pír, mely önkénytelenűl 
s erőszakosan festette be a sápadt arczot, a 
szokatlan pír kegyetlen világosságot árasztott 
és szúró fájdalmat minden kis porczikájában. 
Valaminek tudatára jött és érezte, hogy vala
minek a leány is tudatára jött. Amit eddig 
édességnek és boldogságnak képzeltek, szerel
müket, szerelniük gondtalan perczeit, az most 
keserűségbe és homályba vész el. A rózsának 
lefonyadnak szirmai és lefonyadt szirmok he
lyén férget lát. Ez a vétek, — és mintha az, 
ami most történt, az volna a büntetés. Nem 
tudta, hogyan jött. — iparkodott kiverni fe
jéből: de ott maradt, szívósan, alattomosan 
s mélyen, kínzóan befurakodva Eddig nem 
gondoltak rá, a leány sem, ó sem. — most 
— tudja jól — ez tartja vissza mindkettőjük 
ajkán a szót. Szégyenérzet, mely a gonddal 
támad, s bánat, mely nem hoz helyre semmit. 
Felállt s kardja csörömpölve verődött a padló
hoz. A zajra a leány is felemelte fejét. Meg
ijedt a változáson, mely a szép arczon végbe 
ment. - Valami félénk, alázatos, bűnbánó 
vonás húzódott el a vérteden ajak körül és a 
nemrég csillogó szemekre mintha fátyol borult 
volna. Feléje nyújtotta kezét és könyörögve 
suttogta:

— Ments meg engem, — ments meg 
minket. — Hisz te vagy a férli.

Csáthynak ez a szó visszaadta erejét. 
Megcsókolta a leányt és nyugodt, biztos han
gon mondta:

— Igazad van. Én vagyok a férfi. Kíméld 
magad és légy nyugodtan. Megfoglak menteni, 
téged, magadat, és azt, aki a mienk Hízhatsz 
bennem. Férfi vagyok.

II.
Lecsilapultan s emelt fővel lépett ki az 

tilczára. Vérének z«jo« hullámzása elsimult 
és tisztán kezdte mérlegelni a történteket. 
Az egészből jóformán csak egy maradt em
lékében, de ez az egy kényszeritette, hogy 
helyt álljon mindenért. Ferii és ha férli, 
hát el kell viselnie a terhet, melynek súlyá
ról fogalma sem volt. Jövőjét nem látta vi
lágosan. A vallomás, melyen a kétségbeesés 
adott a leány ajakára, a vallomás, mind
kettőjük titka, ráboiitotta a homályt jövendő 
útjukra. Együtt kell haladniok tapogatózva a 
sötétben s keresve a rózsát, melynek szét- 
hulta után csak tövise marad meg Az ut- 
czáu tarka népség hullámzott, a tavasz verő
fenve kicsalta az embereket s világos fclöl- 
tőjü leányo csevegtek fclibolvázott gaval
lérjaikkal. Itt-ott zsinóros egyenruha villant 
ki a tömeg, ői, .dkerülle, mintha az arany 
ragyogása vakítaná szemét. Kardját fiiig 
könyöke alá -/.ontotta, hogy ne verjen zajt

a szürke aszfalton s ismerőseinek mereven 
szalutált. Bántotta a lárma és mégis ott 
maradt az árban, mely erőszakosan vitte 
magával. Halva született, buta tervek izgat
ták fantáziáját, bolond mesék, őrült gondo
latok s olykor-olykor naiv hit valami sze
rencsés, nem várt véletlenben. Körülötte 
apró kocsikban fehér főkötős dadák piros 
arczu bébéket toltak. Az apróságok kaczagva 
kandikáltak ki a csipkés vánkosok közül és 
kövér kacsóik'-al hadonáztak a napfény után 
Az emberek mosolyogva kerülték ki, és 
irigykedő, mosolygó pillantásokat vetettek 
feléjük. Egyik pirinyo, kék függönyös kocsi 
után fiatal pár haladt. Az asszony hozzá
simult férjéhez és boldogan, szerelmes *n 
nézte az ura arczát, mikor hallotta a járó
kelőktől: milyen szép bébé, milyen aranyos. 
Majd előre futott és megigazította a kis kék 
függönyt. Gsáthy hallotta, amint az utcza 
zajában is suttogva mondta a férfinak:

— A kicsikénk elaludt.
Hallotta és sokszor elképzelt, lerajzolt 

jövőjük rombadöltét hozta eszébe. Megfor
dult és utánuk nézett. Hamar eltűntek, de 
jött más és újra más, egy-egv ragyogó világ, 
egy-egy mosolygó élet, minden arra emlé
keztette, amit reméltek s aminek pusztulá
sán egy szomorú leány szétzúzott szive ver
gődik. — ügy képzelte, hogy most valami 
hiábavaló, nevetséges utón halad. Akar vala
mit. Belekapaszkodik a sorsba, hogy vissza
fordítsa a vadul forgó kereket. Szembe áll 
a világgal és azt akarja, hogy a világ hajol
jon meg előttük. Eldobja magától mindazt, 
ami eddig büszkesége, ereje, ambíciója volt 
és keres valami újat, valami szürke, egy
hangú. unalmas világot. Már nem gondolt 
arra, hogy ezt a világot is bearanyozhatja 
valami. A kötelesség mintha kemény kéreggel 
vonná be szivét, lassan, erőszakosan, kiimdet 
nélkül, hogy szinte érezte a változást. Élni 
fog, egyéb semmi, élni fognak, ez az egesz. 
Gsak még a hogyan kérdése zavarta. A kapi
tánya a túlsó oldalon ballagott. — Hosszú, 
vézna, póklábu alak. Kissé kiélt katona, de 
alapjában jó szivü és tapasztalt ember. Azon- 

■ felül bizalmas viszonyban voltak eg) mással,
I mely azonban épp oly távolságban volt a 
! barátságtól, mint a czimboraságtól. Átment 

hozzá és erősen megrázta a kapitány kezét. 
A kapitány görbén előre hajolva, nagyokat 
lépegetve járt s közbe arczátlanul, élesen 
nézett a szemközt jövő hölgyek kalapja alá 
Gsáthyt ez boszantotta és ingerülten ve
tette oda:

— Kérlek kapitány, szentelj a számomra 
pár perczet.

— Parancsolj velem, amennyit tetszik.
Gsáthy zavartan pederte bajuszát. Tu

lajdonképen azt sem tudta, hot kezdje. Na
gyon kinosi.ak tűnt fel az első csapás,

, melyet muliján fog ütni. Lehetőleg közönbö- 
\ sen iparkodott beszélni, mintha nem is róla 
| volna szó.

— Mond c«ak mi lehet az emberből, 
ha leteszi a kardbojtot ?

A kapitány végtelenül megvető akcen- 
' tussal ejtette ki :

— Gzivil.
— Eh, most ne tréfálj. Azt értem, mi

féle állást nyerhet az életben, mihez juthat 
leggyorsabban.

— Úgy! — mondta a kapitány és me
rően nézte a Gsáthy elvörösödő arczát. — 
Úgy ! — Na, nem valami rosszfelét.

— Mégis?
— Hát teszem azt lehetsz adótiszt, le

hetsz sóhivatalnok, lehetsz póstás. — Még 
a minisztériumba is bejuthatsz, ha kedved 
van kitárni a tejfeles képű fogaimazócskák 
szekatúráit.

— En? — Ki mondja neked, hogy én?
A kapitány gúnyosan vonogatta vállát.
— Gsak rád kell nézni fiacskám. Oda 

vagy tökéletesen. Hát bajod van ? Mi bajod
van ?



N Y I H  E G Y H A Z A

Csáthy ösn  .'szorította ajakit. A gondo
lat, hogy sorsa rá van írva orrára, daczos 
keserűséggel tölté el szivét. Sipkáját lehúzta 
szemére és azontúl keményen, kerüleelés 
nélkül beszélt: *

— Hát igen, — bajom van. Az üregek 
valami ostobaság miatt összekoczczantak s 
megtagadták a kaucziót. — Elzát meg nem 
akarom elhagyni, — nem is tudnám.

A kapitány kicsinylőleg legyintett.
— Semmi, ham. Az öregek megbékül- 

nek és ti várhattok.
—- Az öregek nem fognak megbékűlni 

és mi nem várunk. — Különben nem erről 
van szó. Ha tudsz tanácsot adni, megfoga
dom, ha nem, megyek másfelé. Én el vagyok 
szánva mindenre.

— Amint akarod. Hisz nem is olyan 
nehéz a választás. Hogy Csáthy Dezső pós- 
tás legyen-e vagy adóliszt? Csak postás. — 
Ami pénzt ezek felvesznek, azt önként ad
ják és tovább megy, — az adótiszt ellenben 
szegény emberek véres verejtékét számolja 
el. Ez nem neked való, az inkább. — Hisz 
nyugodt, csendes vér vagy, elüldögélhetsz 
naphosszat a rács mögött. Lesz jó pipád és 
néha a mi nevünkben is gyönyörködhetsz, 
mikor a gázsi jön. Arany élet. gyöngy élet.

Mindezt gúnyosan, félig-meddig ingerül
ten mondta. Azután hirtelen elkomolyodott 
és a Csáthy karja alá fűzte a magáét.

— Fiam, én nem tudóin mi volt köz
telek. Valami nagy dolognak kellett lenni — 
sejtem. — Tudod, hogy szeretlek és nagyon 
őrülnék, ha nem tennél oiyat. amit örökkön 
bánnál. Mit akarsz? Ha szüleid makacskod
nak, ők tudjak miért teszik. Vájjon ez az 
első szerelmed? Hány volt már! Vagy ez az 
első igazi? Hányra mondtad már?

— Nem értelek kapitány.
— Érts meg, — nem bánom, hát ha

ragszol is. — Azt a leányt én nem vettem 
volna feleségül. Csáthy ki akaita rántani 
karját, de a kapitány erősen szorította.

— Csendesen. Nem mondtam semmit. 
A leány jó és szép és szerel téget. Ami ne
kem nem tetszik, az a temperamentum. — 
Nagyon szenvedélyes — és ismerem annyira 
az asszonynépet, hogy ne merjek bízni áll
hatatosságában . . . Gondold meg, mielőtt 
a bizonytalanért feláldoznád a biztosat. — 
Hiszem is, hogy megfogod gondolni. Félig 
gyermek vagy bár kissé korán és nagyra 
nőtt gyermek, de azért sok idő van előtted.

('Folytatása kövelketik.i

K irá n d u lá s  a  szom szédba.
Ir ta : Csongor Jó»s**f.

(Folytatás.)

A Votiv-Kirche egyike a legújabb templo
moknak, pár év alatt építették, s szinte hihe
tetlen, hogy ily rövid idő alatt voltak képe
sek elkészülni e remekművel; a Szent István 
templom után ez Becsnek legérdekesebb 
szekegyháza. A templom a Miksa terén van 
cs a helyen, hol épült, tudvalevőleg merény
letet kísérlett meg <) felsége ellen 1853-ban 
egy elkeseredett szabó legény.

Legnagyobb városi kertje Becsnek a 
Stadtpark, a Marciié mililaire es az Erlkőnig 
zseniális szerzőjenek, Schubertnek van itt a 
szobra, legelegánsabb tér a Hofgarten, ide 
császári hadvezérnek, Kadeczky tábornagy
nak került a kőképmása. A sok tér, a szám
talan lovas os nem lovas szobor mindannyiát 
megjegyezni, egy délelőtt alatt képtelenség.

A StubenringtŐl nem messze van a 
Wipplingerstrasse, epen egy régi épületet 
kezdtek lebontani akkor, amikor itt jártam 
ez a ház volt egykor Becsnek városháza. 
Minket magyarokat szomorú emlékek lűznek 
e helyhez, ezek között a megfeketedett, 
avatag falak közölt ontották ki Nádasdi 
Ferencznek a vérét 1671-ben Zárt ajtók között 
játszódott le a tragikus jelenet nehány lovag 
s a török szultán csausz pasája volt jelen

mindössze, a kivégzés után egy órára köz
szemlére tettek ki a holttestet elrettentő pél
dány ujtós okából, a levágott, véres főt a 
tettem lábai közzé helyezve.

E szomorú reminiszcenciákat ébreszt geo 
helyről a Duna egyik ága melleit vissza a 
Belváros felé haladtam. A folyó itt éppen
séggel nem széles, valamint a másik része 
sem, de van is híd rajta minden lépten 
nyomon. Legmutatósabb az Augarlen hid 
számos szoborral ékesített oszlopaival, de 
építészeti szemponlból legérdekesebb az Aspern 
lánczhíd. Valamennyi híd mindkét járatánál 
rendőr áll, e jelenségre figyelmes lettem, s 
tanulmányozni kezdtem Bécs közrendészeti 
kifejlettségét, már amennyire azt szemmel- 
láthatólag lehetséges.

A különféle dolgokkal, gyufával, kések
kel, gyümölcscsel, játékszerekkel, pipákkal, 
szivarszipkákkal, slb. házalók meg vannak 
számozva, a sárgarézből készitelt kis szám
lapocska nyakukba akasztva mellükön lóg. 
Ezeket a individumokat aztán a mindenfelé 
rnihasznáskodó, hegyes sisaku alakok rend
kívül fürkésző és fontoskodó pillantásokkal 
mérik végig. A rend őrei egyáltalában rend
kívül éberek, mozdulatuk és járásuk legalább 
is magas fokú agilitást látszik elárulni, bizo
nyára a detektív osztály érdemes tagjainak 
alakjai lebegnek szemeik elölt, akik esetleg 
nem is az utczán, hanem a gyorsan robogó 
lóvonat belsejében kontrolozzák őket ja
vában.

A ló vonali hálózat meglehetősen kitér- 
jedt és lovak elég gyorsak, e két körül
mény pótolja a villamos vasutak hiányát; 
melyek első vonata azonban már niegnyil- 
lott az omnibusz részvényesek árfolyama 
pedig elég magasan áll. A bérkocsik a pneu- 
matikot ugyan még csak elvétve alkalmaz
zák, e tekintetben tehát Parisnál ugyan még 
hátrább, de Budapestnél már előbb vannak.

Ebéd után a bécsi városliget, a buda
pestinek többszörösen nagyobhitott kiadása, 
a Práter felé irányoztam lépteimet a Prater- 
strassén keresztül, mely utcza a Praterstern- 

| nek nevezett térrel végződik. A lér középén 
Tcgetthof tengernagynak állított emléket az 
osztrák hazaliság. Az emlékmű messziről 
nézve él-nken emlékeztet az alföldi puszták 
szélmalmaira mindenféle irányban kitűzött 
zás/.Iáival. A térről egy beláthatatlan hosszú
ságú fator vezet a császári Práterhez, köz
vetlen mellette van a Néppráter, hozzávéve 
e két kerthez még az Augertent, a bécsiek
nek van hol rekonstruálni a városban elkop
tatott tüdejüket.

A nép,- vagy bécái elnevezés szerint a 
Wursth-Práter, részint messzenyuló parkot 
képez, részint a lingli-tangli zajos birodalmát 
foglalja magában.

Este lett, mire a „Vénedig in Wien* 
mulatóhely kapuján beléptem. Az embert 

■ valóságos lenyfürdő veszi körül, villany az 
! épületek falán, a bokrokon, a fákon pózná

kon villany mindenült e csepp közlécskek a 
nappal konkuráltak. E helyen Bécs remek 
toalettéi egyénei adnak egymásnak találkozót, 
az utakon hemzsegő alakokon pompásan 
tanulmányozhatta volna az érdeklődő a di
vat legújabban és legexcentrikusabban meg
nyilvánult alkotásait. Fóltűnést itt már esik 
valami különösen merész dolog kelthetett. 
Az asszonyok parázs tekintete, a gyönyörű 
termetű lányok ringó c/ipői, a délezeg ka
tonatisztek, az előkelő járású gigerlik a kar
öltve járó párok diskrét mosolygása es meg
hitt suttogása a sürven sétáló tömegben elő
kelvén ősszhangzó ensemblet képezett. A 
szellő az ágakkal, a hölgyek a férfiakkal ka- 
ezérkodtak és a kettős suttogás oly lágyan 
olvadt egymásba, hogy az ember azt hitte, 
valami tündérmeséből szakították ki e képét.

— Bumm!
A zsongásszerű zajban sétálók vala

mennyien összerezzentek. A Campos I-ben 
kezdték meg az előadást. Mindenki a színház 
előtti térre sietteti, melynek óriási színpadján

a kar énekolt egy tüzes kántáté-t valami 
olasz operából. Az egész előadáson különben 
mindvégig határozott itáliai jelleg vonult 
végig, — egyik élénk dal a másikat követte. 
A Campo II. orfeumi dolgokat kultivált, a 
kupiék színvonalát az alsó komikum legalsó 
lépcsőfokára helyezték. — A Lueger-kuplét 
is elfújták:

— Luger, Luger iát ein Ludenfreund.

A kupié a filoszemiták tüntetőén harsogó 
kaczaja közt igy végződött:

— Um halber sieb’n ura halber aecht
[um halber nein.

Lueger wird bit B urgertneirer sein.

Velenczében természetesen gondolázni 
is kell; a gondolák, a gondolierik remekül 
vannak imitálva, a viz maga azonban kes
keny, hanem annál hosszabb, keresztül-szeli 
a mulatóhely teljes területet.

Az óriás-keréknek is meg van a maga 
közönsége, — de kinek is ne volna kedve 
ötven méter magasnyira emelkedni, mikor 
az embernek ezért az élvezetért még a kis 
ujját sem kell fárasztania. Az e közben való 
mozgás aJatt folyton látja az ember az egész 
császár-várost, vagy jobban mondva a lám
pák messzire elterülő sárga özönét.

Innen egy csarnokba léptem, hol a kine- 
matográf remgyorsaságga! mozgó fényképei 
kápráztatják a nézők szemét. A műsor meg
elevenedett képei hamarosan leberregtek, a 
Vinedig in Wien élő panorámájához. Éneklő 
japáni csapat jött szemközt velünk, nők, 
férfiak vegyest, valami édes-bús dalt énekel
tek monoton hangon, mi sorfalat képeztünk 
a japánok teleszórtak bennünket a napra
forgó szirmaitól sárga lett a nők kalapja, a 
férfiak nyakkendője, gallérja, mire az eneklö 
csapat elvonult, tökéletesen a sárga szin 
dominált.

Almomban fantasztikus kaleidoszkóppá 
változtak a látottak, az óriás — kereken 
gondoláztam, a gondoliczi a egy japáni volt, 
hosszú czimbókos cophjával evezett, mint 
éneklő-karok és villanipóznák sétáltak össze
vissza és színésznőket hajigáltak közzenk 
conletti gyanánt. Az én karjaimba egy bal- 
lerina esett, mire szemérmesen elvisitva ma
gam fölébredtem és csalódva észleltem, hogy 
a biliétlánczosnő gömbölyű karjai helyett a 
szék durván szögletes támláját szorongatom 
markomban.

A császári Burg avatag épületcsopor- 
tozatai közül merészen és üdén nyúlik előre 
a készülőiéiben levő palota, mely a tervezett 
egésznek a harmadrészét képezi a másik kettő
vel együtt ivalakban fölépülve igazi császári lak 
lesz. A j°lenlegi lakcsoportokat minden rendszer 
nélkül építették egymás mellé. A kapuk ejjel- 
nappal nyitva vannak, s az utczai közönség 
az udvarokat átjáróknak használhatja. A ka
pukat csak nagy veszély idején csukják be, 
legutoljára lM^-ban és legislegutoljára a 
múlt évben a parlamenti zavargások idején 
zárták el a rajongó tömegek az uralkodó 
magánlakától.

Az udvarokat délezeg burg-zsandárok 
élénk szinü egyenruhái és sötét lovasszobrok
— gratissima personák érezszobrai — ékítik.
II. József bronzszobra a könyvtár-épület 
inellett az utczára került, — ilten juttatja 
eszébe a mű mellett elhaladóknak, hogy 
múlandó az ember, múlandó még a szilárd 
érezszobor is, de az eszme, — ez az érzé
ketlen valami — elég hosszú életű. A nagy 
császár nagy eszméket testált az utókorra s 
éppen ezért tovább fog élni, mint többi 
uralkodó-társai. Pedig ezeknek is tömör 
érczkoporsóban őrzi hamvait u csuszái i 
kripta.

Lehetséges, hogy egykor valami múze
umba fognak kerülni a remek inívü hatal
mas koporsók, s a nézők épp oly kíváncsian 
fogják e dolgokat megbámulni mint mi 
most az egyiptomi múmiákat. E korszaknak
— hol minden megtört' niietik - első sor
ban természetesen a halottégetést keit majd 
akceptálnia.
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Nyirkosság és hűvösség jellemzi a csá
szári hullák tartózkodási helyét. Vannak már 
elegen a felséges tetemek — s tekintve a 
Habsburg-ház szaporaságát, idestova uj 
helyiségről fog kelleni gondoskodni. — 
A kapucinus barál kis lámpával kezében, 
sietve mormolja a koporsókban levők nevét, 
czimeit, születésük es haláluk napjai. — 
A közönség kíváncsian tódul a siránkozó 
hangon mormoló barát után, aki az érde
kesebb koporsókat meg is világítja lám
pásával.

Az utczán aztán mindenki kettős ölöm
mel üdvözli az energiájából mitsem vesztett 
ellető napsugarat.

A császáii lakosztály egyik részét néz
tük meg ezután lojális kíváncsisággal. — 
l'gyan kit ne érdekelne mar, hogy ennek a 
hatalmas birodalom legnagyobb urának Hogy 
néznek ki belül a szobái - A szobái, ahol 
dolgozik, eszik, alszik, szóval épp úgy lakik 
benne, mint a többi közönséges halandó az 
ő hónapos, vagy évnegyedes szobáiban. — 
A ragyogóan pompás bulor/utu szobák után 
elértünk a nagyteremhez, ahol az udvari 
bálokat tartják.

Szomorúan es kietlenül tátongott az 
óriási csarnok, egyedüli bútorzatai a pado
zatról lecsüngő csillárok képeztek. A délutáni 
nap arany sávja némileg ellensúlyozta a terem

rideg ürességét, melynek falai sajátságos 
visszhangot adták a szinte félénken mozgó 
közönség lépteinek zajára. A cicero-néskedő 
komornyik jelt adott az indulásra s a többi 
szobák nevezetességeit takarta el.

— Ez ilt a nagy királynő Mária Terézia 
hálószobája volt. Ebben a szobában fogadja 
ő felsége a külföldi államok követeit. S igy 
tovább.

A pompás berendezésű szobák után aztán 
egyszerre az udvar egyszerű kövezetén talál
tuk magunkat, tapasztaltabban mint ezelőtt 
egy félórával. Láttuk a császári szobákat!

A császári palota fölűletes megnézésével 
koronázta meg bécsi élményeimet. Másnap 
reggel az északi pályaudvar várótermében, 
rá egy negyedórára a kupéban és huszon
négy óra múlva itthon pihentem ki a három 
nap élvezetes fáradalmait.

Vég<*.i

Különfélék.
Sjtanyol kólónálfc sorsa. Az „Imparcial* 

kimutatja, hogy abból a 200.(0 > katonából, 
kiket a spanyol kormány Kuba szigetére 
szállított, a legutóbbi szemlén már csak
115.000 volt meg — Ebből a számból csak
52.000 áll hadi műveletek czéljábcl rendel
kezésre, 35.000 őrségekbe van beosztva, 
3< 1.0 11 pedig beteg. A ni íny tó #5 < er ka

tona elesett, eltűnt, vagy elzüllölt. De csak 
kombinálják mindezt, biztosan azonban nem 
tudják megállapítani. Az is lehet, hogy egy- 
részük az ellenséghez ment át, mert a spa
nyol katonák nagyon rossz ellátásban része
sülnek, mezítláb és rongyosan járnak. És 
bár sok spanyol katona éhen hal Kubában, 
a hadügyminiszter költségvetésében a kubai 
katonák ellátása és ruházata czimén olyan 
összegek szerepeltek eddig, melyekből két- 
annyi kalonát is tisztességcsen lehetett volna 
ruházni es élelmezni.

P iacz i á ra k .
— Január 9. —

Búza . . . . 11.50 1 1.70.
Rozs . 7.70 7.80.
Árpa . Ü.20.
Zub . . . . 6.20 6.30.
Tengeri . .. . 4.80 4.00.

Sz e rk e sz tő i üzenetek.
Zigi Budapest. így már rendben van a 

do og. Várjuk a továbbiakat. úgy havonként 
egyezer. Kívánságát p dig le ljesit-tlük .

— „Nyíregyháza kisszülöttje". Helyben. Az a
levál nem volt költött. Hogy „N \iregyházi n agy 
szülő'tje" komolyan vet te-1* az abban elmondó ta 
kar. azt hajó* eldönteni épen azért, mert alnpcn 
kételyek térin* nek hozzá, i ogy egy Italán tud-e 
valamit komolyan venni.

Bérbeadó vend yiö.
A Széchenyi s ; I oda a szomazé- 

dós házzal kiegészítve, a folyó évi 
spril ho l-tol bőrbe a d ' .  É rt-k ez - 
he tn i a tu la jdonossa l: E g y h áz -té r  
fi-ik szám. (4_i — i j

k  igye lm ezte tés !
Az osztálysorsjáték 4-ik liu/.tsa

1-9S. j a n u á r  lu i J<>. és i í - é n  le sz ,
ennek fo ly tán  kérem  a d-ik osztály 
sorsjegy t. tu la jdonosa it, szíveskedjenek 
so rsjegyeiket m inél előbb, de legké
sőbben fo ly ó  lló  - 0 - ig  úgy nálam , 
m in t az alárusokná! a 4-ik osztály ra  
kicserélni.

K iváló tis z te le tte l

S.ern Ernáiméi fia,
osztálysorsjegy föárus.

Egyszersm ind a ján lo m a n.é. közön
ség becses figyelmébe dúsau felsze
re lt  posztó, gyapjúszövet, szőnyeg 
és pokrÓCZ ra k tá ro m a t igen ju tán y o s 
szab o tt áron. >2 : a—

X
X
X
X
X
•X
•X
X
*
*
X
X
X
-X
X
X
X

( </ ' ké

ri ip ji thatu 
t»* sz il ,.m z  > r 
é:é ere, 
fiú vont :
feltételei , v.« aum 

I'
▼anyu f iiiffi. s 
teet- és t y i rm*' f 
gyomor megi rb 
ai'd-í-, ?• rt u s, 
boidok • ■ t
rej«« n lia-zn tat fc

ialil> lia /is/.er tz  • m* sz
ít* . o *erk• r rm**8 él
és b I) *s rré-zek«| 
•1 f t <r' s * ti ii a'ap-

a rtomoriisj ■yor*s ec 
p d • v kyt '»ns i . aa- 
í* Iu»"«l s. b n> ng r, 
.. n> k gyetnor ilrC*, a 
... !• kt el. e i y «!*•-
h e t .*■ efk. H&nor- 
eo* kn 4" év ó* sí e-

Dr. dósa életbalzsam a
(| B. F ra gn e r  gyó gy sze rtá ráb ó l P rá g a ,  303. III. |»

M nden pynlad ts, sebek ifi k- lések 
gji Ryittfi.n biztos ertdm nyny I busznál 
tátik Tejmekgyü «*m ésn- I, i.ői nu ll meg- 
kcméuyedéfit ne.1, meiy » gyermekek elvá
lasztása alkalmávil szokott előállani, daga- 
natoku tl, vérkelések, gennyt dósok, köröm 
kelés, köröm méreg a kéz vagy a lábul 
jakon, komét y dag dis. tmri^ydag»nat 
• a z-irdaganat iái 50 ott sikeresen hasznai- 
n ti út >>ök a :

Prágai házi kenőcs
A

tég u in d en  HUH kod » i, . 
tgzt. v rt *r d •*. y.-/ «* * •• ro* .
i jedt  baszno- n , h /  /  *.
1 őTog 50 kr .,  dupla  inog I f r \  

küldve 20 k r r a l  több.

Ó v a * !
c ion  ol •» 
az o dalt

M d*‘nk 1

golása, az r td i  l 1 vö 
egy h au i i - i t tá  yt feljelent,  ju tá i  inban régiesül, 
la tk u /a to k  a l lau ak  iendelkezéare.

X* 
X* 
X  
X* 
#  
X* 
X* 
X* 
#  
X* 
X* 
X* 
X* 
X* 
X* 
X* 
#  
X* 
X*
Ii
X* 
X* 
X*
I  
I
X*

postán

A g jó .yu  ás fíjdalom nelktt i a kenőcs 
b ű f t ő  h i ta la  alatt .
1 doboz 25 kr.,  po«tán küldve G k r r a l  

több.

1 k n v lédi készítő énye- 
érj* H. F ia g n e r  gygyszortá- 

r I ól • »mh »• *•! dó. hogy a
" d*-n r l»r. Koaa balzsam a 

ő gö»rl*fttn v* di-eygyol van
t n ** p rá g a i házi kenőn* rioma- 

r* h r*.m-z** Q v**di fv* y*«| van ellátva M indenki, ak i nekem 
Ezerekre menő elism erő  nyl-

(566 2 0 - 4 )

Raktár: Tnrnk J. Egfler A, Thalmayer és Ssitz é» Kochmeister utóda 
Búd pest. tovább 1 Korányi Imre, SzopkA Alfréd gyógyszerészek Nyíregyháza. 
A kas:itA fóra» t»ra: B. FRAGNER gyógyszertára .a  fekete sas* hoz 

Prepában. Spornnr utcza végén 203. sz.
P o s ta i m egb ízá sok  ha ladékta lanu l eszközöltetnek.
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Olcsó tűzifa, eladás.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy mümalmunkkal kapcsolatban, egy gőzfu- fclapritó 

telepet is állítottunk fel, el fogunk követni mindent, hogy a közönséget jó ós olcsó tűzifával lássuk el.
Az általunk elárusított fa zsákokba van rakva, minden zsákba 50 klgr. van mérve és egyenlő darabokra vágva, mi 

által a tüzelésnél nagy megtakarítás érhető el. mindon szekérhez kézi mázsáié van adva, és mindenki meggyőződhetik a ren
delt fa mennyiségéről, de különben is szavatolunk a helyes mértékért. Fel Ívjuk a n. é. közönséget, hogy favágó-telepünket 
megtekinteni .szíveskedjék.

13 frl HO kr. 100 klgr. 1. rendű bükkfa f e lv á g v a ............................HO kr.
14 Irt 50 kr. 100 „ 1. „ , , házhoz szállítva . Hő kr.

íirnril, ineu.yeliAz-téri fféprak- 
tnrúbun (4 .vur<;-*nn-féle ház.

4 méter I. rendű bükkfa felvágva . . . .
4 , 1 . ,  ,  „ házhoz szállítva

Megrendeléseket levelező hpon J ú l i a  
g ő z m a lo m  cziui alatt lehet eszközölni, avagy OberndorfFer Janó:
<8-í  Tisztelettel Jú lia  gőzm alom .

Nyomatott Nyíregyházán Johs Elek kOryvntomdájSlian.




