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Valami dúl bennünk.
I r ta : M ándoky Lajos.

Van-e az érzésnek méltó szava? Van-e 
a viharnak képe? Nincs! Azért oly fen
séges. mert nincs! Csönd van mindenütt, 
parlamentben és azon kivid. Lehetséges 
n > Lehetséges-e. hogy a győztesek vár
janak. csak várjanak ! Lehetséges-e, hogy 
hazánk ügyei egy hozzánk idegen állam 
területén idéztessenek ? Lehetséges-e. hogy 
mi vágyainkat megrögzitsük, mert a józan 
ész úgy kívánja? Kinek a józan esze? 
Lehetséges-e komolynak, nehéznek, válsá
gosnak mondani a helyzetet, mikor má
morban lisztünk az imént! Elmúlt a mámor 
és kiforradt az öröm komolysága. Kiala
kult az egységes többség, van kész pro- 
grammja. a közös törekvések megvalósí
tása. a külön törekvések várnak, mig azok 
ideje elérkezik. Az csak nem döntő, hogy 
a közös törekvésüek más helyiséget tar
tanak. más partszolgát alkalmaznak. A lé
nyegbeli mindannyian egyetértenek és ez 
a fontos. A legegységesebb pártban is az 
egyént megölni nem szokták, hanem meg
várják. inig a vélemények serege össze- 
kováesulódik Pártokról volt szó, tovább 
kellett várni, fékezte mindenki magát és 
várt.

Csöndben, zárt ajtók mögött folyt 
minden. Jó, a szent ügy megkívánta, nem 
volt szavunk ellene! A pártértekezletek 
viharzása ne okozhassa, hogy fülünkbe 
zúgják, éretlenek vagytok! Nem mondhat
tak semmit: komoly, méltóságtelt volt 
minden. Magyar ember nem rugdalja a 
halottakat. Nem bántotta őket sem. Oldal
lapjaik minden kísérlete hiábavaló volt, ez 
már csak hörgés. Azt mondották, ázsiaiak 
vagyunk, még nem vagyunk, de lehetünk. 
Hoztunk mi onnan sok jó tulajdonságot, 
sőt a nagy Széchényi egyenesen ezen tu
lajdonságok képviseletében látta legközvet
lenebb hivatásunk. Lehetünk ázsiak, jó, 
ha nincs szükség rá, nem baj, ha igen. 
Furcsa az ázsiainak jelleme, összehozza 
valamennyit a korbácsütés. Sokan még 
mindig kutatják, mi hozta létre ezt a nagy 
tábort? A kishitüek azt mondják, nem volt 
elég a pénz, több pénzt a zsebbe és vá
lasztani újra ! Ebből ők többé nem kér
nek. A jobbérzésüok át akarnak lépni, de 
annyira megszokták, hogy lelkűk tiszta 
sugallatát ne kövessék, hogy ez akaratuk 
olyan, mint a szólásszabadság, csak be
felé érvényesül. Nincs j« szükség reájuk, 
mert ha az áldozatokban csak az kellene 
még, hogy a szövetkezettek egygyé vál
janak, habozni c honnak egy magyarja 
sem fog.

Ettől még jobban félnek, mint bár
mitől. Azért most már nem az a kifogás, 
hogy koalíció egészségtelen, időleges forma. 
Most már egészségesnek tartják, meg is 
hívtak minden árnyalatot kihallgatásra. 
Mind ugyanazt mondta, a mit a vezér, 
mindnek ugyanazt mondták, a mit a ve
zérnek. Miért e sok ismétlés? Módját kellett 
ejteni, hogy régi szabadelvűek is felme
hessenek. Ki nem ismeri az ó nézetüket? 
Mondhattak ők újat is? Kínálkozhattak 
holmi uj pártalakulási halva született gon
dolattal, csak hogy száműzetésükből vissza
érkezzenek. A történelem igazolja, hogy 
száműzött királyokat visszahelyezni soh' 
sem okos, soh'sem eredményes.

A kihallgatások sora bevégződött és 
semmi döntés. Mindent a „soha11 szó szült. 
Mindent! E szó világította meg nyomorú
ságos állapotainkat. Véges lény beszélhet 
e soháról, vagy a császárokat tényleg az 
önistenitésbe nevelik. Még mindig a soha 
körül utazik minden és nem is véleményt 
akar kérdezni Beck ur, hanem mondani. 
Egyik nap azt jelzik a lapok, hogy a ki
rály körünkbe érkezik, a másik nap, hogy 
ideutazása elmarad. Milyen szegények is 
vagyunk igazán, hogy a mi agyunk kirá
lyát csak nemzetével egybeforottan tudja 
elképzelni. Nem tudtunk és nem tudunk 
a tartomány gondolatával megbarátkozni,I Á 11 C A .

Március 15-ére.
jón az égbe hála imádság,

Tavaszi szellő hadd vigye szét, 
öltse fel lelkünk ősi ruháját, 
Honszeretetnek tiszta mezét.

s'álljon az oltár lángja magasra,
S:álljon az égbe véle imánk,
Ki segítettél vészbe, viharba,
Üzent Hadarunk nézz, nézz ide ránk!

■Kent kezed áldva tárd ki felettünk, 
fis a te néped bízva tekint 
Me ssze jövőbe; hogy ha vihar kél,
1 te karod véd újra, megint!

J egy aki voltál ezreden átal.
Sújtsd a gonoszt, vad zsarnoki kényt, 
'is szabadságát védd a magyarnak, 
V'dj igazságot, honfierényt!

Hőst, mikor telve lelkesedéssel,
Szent örömünkben ünnepelünk,

Nemzetek Atyja, áldd meg e népet, 
Töltsd meg a lékünk, légy ma velünk!

Tölsd meg a lelkünk emlékezettel,
Legyen e nemzet egy e napon,
S jöjjön az ellen sáskahailáva1, 
Meghalunk mind, csak éljen a hon.

Felszázad éve rügy mi kipattant 
Tavaszi napnak uj melegén,
Nójjón e kis mag nagyra, erősre 
Millió honfi hő kebelén.

Legyen a kis mag bérei kemény tölgy,
És ne a völgyön törpe bokor,
Álljon örökkön, álljon örökre,
Vészbe', viharba' századokon!

Szálljon az ének, szálljon az éybe,
Égi lakodból nézz ide ránk,
Ki segítettél vészbe' viharba 
Szent Hadarunk halld meg imánk.

Áldd meg e népet, bár bűne súlyos,
— Visszavonásnak rut bűne nyom,
Egy akaratiul, lelkesedéssel,
Egy hittel vallja : Éljen a hon!

M ünnich  Ferenc.

Bálban.
Emlékszel-é ? így volt ez a k k o r  épp' :
A zene szólt és izzó sóhajom 
Repülte át a fényes termeket,
Szerelmes szókat suttogtam neked,
S boldog voltam nagyon.

így van ma is. Csak más karján repülsz, 
Hozzá simulsz, nézed szerelmesen 
S valaki c sötét vak éjszakán,
Olyan szomorú, olyan lialovány,
S zokog keservesen.

- y  - 5 .
%

Menyegző éjjelén.
(Magánjelenet).
Irta: Szilánk.

(Szin : szoba, éjjel ; a kandallóban a tűz 
kihalófélben van, a néha fel-fellobbanó tűz 
megvilágítja a szobát. A pamlagon egy fiatal
ember ruhástól fekszik, nyugtalanul hányko
lódik. Kezdetben lassú, vontatott hangon, ké
sőbb mindjobban kitörve:)

Nem alkatom, el kerül az álom, — 
Bármint akarnék : szemem lezárul;

EISLER KÁROLY divat- és czipő üzlete Nyíregyházán.
Meglepő, szép , d ivat ú jdonságokat hoztam , m elynek  m eg tek in tését  
a nagyérdem ű k ö zö n ség  becses figyelm ébe ajánlom. Telephon szám: 114.
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pedig az volnánk vagy mi? Van egy di- 
szes várlakunk, de Prágának is van. Ok 
a régiségét mutogatják, mi az ürességét. 
De nem üres, van egy képcsarnoka és e 
képek oly közel a Szent-György-térkez. 
Ha nemzetemen kell Ítéletet végrehajtani, 
orosz is akad. Nemzetem Ítélete végre nem 
hajtható, hát akkor miért csúfoljuk Ítélet
nek. Elég volt a nemzet képviselőinek 
hallgatásából, a vezérek fékeztek, talán túl
zottan fékeztek, de fékezésre bírta őket 
jóhiszemű bizalmuk. Valami gyötör, kínoz 
bennünket, hogy kell a parlamentizmus, 
mig szédít,— nem kell, ha akar. Tudtuk 
mi azt régen, hogy csak hatalom van; jog 
pedig addig, mig számításaikat nem zavarja. 
Mig katona lesz e földön, a szabadság 
mindig meghajlik előtte. Nemzetétől elsza
kított katona csak ellenségünk lehet, de 
mert a mi vérünk, de mert a mi pénzünk, 
azzá fejleszteni tovább nem szabad, mert 
csodaszörny. Kossuth csittit, szelídít, mig 
az idő lejár, mert, hogy az összehívás 
korábban történt, mint a meddig az ural
kodó jogosult lett volna az időpontot ki
tolni, ez azt jelenti, hogy addig hallgas
sunk, vagyis higyjük össze nem hívottnak. 
A jogász a legboldogabb e földön, mert 
a mi megtörtént, olyannak tekintheti, 
mintha meg sem történt volna.

Nem rég arról beszéltünk, hogy költ
ségvetés nélküli állapotban a házfeloszlatás 
törvényeink szerint jogtalan és ma arról, 
hogy milyen méltányos a korábban való 
összehívás. Sok mindent elfeledhetünk, de 
a soha bevésődött és mert ha a katona
ság nemzeti alapja ismét lehetetlenülne, 
mi a soha folytatását látnék benne, azért 
mondják összegyűlt keserűségünk meg
váltó napján, Március Idusán, hát mi már 
mindig csak alkudozni, érzelegni fogunk?

Legjobbjaink csak utazgassanak l'est- 
röl-Bécsbe, Bécsből-Pestre ? Mi csak ör
vendezzünk a nyájasságon és akarni semmit 
se tudjunk. Elég, mert valami dúl bennünk.

Erkölcs és esküdt bíróság.
Irta; K úton.

Az erkölcsök romlásáról szóló panasz, 
amely mind gyakrabban hangzik fel, ko
molyabb, mint a moralisták szokvány 
siránkozása. Az erkölcsök elvadulása nem 
annyit jelent, hogy a szerelmes indulatok 
nem respektálják a törvényt, hanem je
lenti azt, hogy olcsóbb lett — az ember
élet.

Hát itt álljunk meg kissé, mert meg 
kell állani! — Ezt nem lehet vállvonoga- 
tással elintézni, mint ahogy más kényel
metlen igazságoknál szokás. Az sem elég, 
ha egyszerűen a jövőre bízzuk ennek a 
nagybajnak — mert hogy az, azt senki 
el nem vitathatja, — a gyógyítását, mert 
hiszen a mai állapot a múlthoz képest is 
csak romlást jelent, s igy a jövőtől vajmi 
keveset várhatunk.

Az egész kultúránknak talán az a 
legbecsesebb eredménye, hogy magasra 
felszöktette az emberi élet értékét. Ha az 
emberélet ismét olcsó lett, az olyasmit 
jelent, hogy egész kultúránkat csőd fe
nyegeti. Gondolkodni kell tehát az okok
ról és keresni a gyógyítás módjait.

Azoknak, kik hivatalból foglalkoznak 
bűnbe esett emberekkel: jogtudósoknak, 
ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek egyet
len magyarázatuk van az erkölcsök 
romlásáról. Es pedig: hogy az esküdt
széki bíráskodás szállította le az ember
élet értékét. Amikor apagyilkosokat egy
másután mentenek fel, amikor az esküdt
szék elé a legelvetemültebb gyilkos is 
a felmentés reményével léphet — mond
ják a törvény emberei — akkor nem 
csoda, ha ölnek az emberek.

Akármilyen lelkes hívei legyünk is 
az esküdtszéki bíráskodásnak, ezen a vé
leményen gondolkoznunk kell.

Ami az embereket egyébbként visz- 
szatartja a gyilkolástól — nevelés, iskola, 
vallás, egyszóval - kultúra, az utóbbi évek
ben nem romlott, de semmiesetre sem

annyira, hogy az okot itt találjuk. A bün
tető igazságszolgáltatás széles területén 
azonban történt változás; t. i. a szakbi- 
róságok helyett az esküdtbiróság lépett 
életbe.

A laikus és távoli szemlélő előtt is 
nyilvánvaló hogy összefüggés van az 
emberélet olcsósága és az igazságszolgál
tatás reformja között. Ez az összefüggés 
világos, érthető és megdöbbentő kapcso
lata, kauzális nexusa-sá válik annak sze
mében. ki közelebbről szemléli az esküdt
biróság működését.

Nemrégiben egy törvényszéki tárgya
láson lévén jelen megtaláltam az össze
függést. — Egy válópert tárgyaltak. A 
férj állott a bíróság előtt kérve, kívánva 
és követelve, hogy válasszák el a felesé
gétől. És amikor nem ment minden úgy, 
amint neki tetszett, a tudatlan, művelet
len paraszt ember kifakadt:

— Ha nem választanak el tőle a 
tekintetes urak, majd elválasztom én ma
gamat, végzek én vele. Ettem én már öt 
évig a rab kenyeret, eszem még három 
évig . . .

Íme a kapcsolat. Ez a válni akaró 
parasztember, aki ultima ratiónak kész 
leszúrni megunt asszonyát, tudja, hugy 
van „erős felindálásban elkövetett ember
ölés" tudja, hogy ennek három év a bün
tetése és számit rá, hogy az esküdtszék 
ebben fogja elmarasztalni.

Innen az erkölcsök romlása, innen 
az emberélet olcsósága, mely már nem 
is árhanyatlás, hanem megrázó és két
ségbeejtő devalvatió.

A kultúra abban az adagolásban, a 
mint a falvak népéhez jut, nem elegendő 
arra. hogy az embereket visszatartsa az 
öléstől. Nem lehet és nincs is rajta mit 
szépíteni: a nép ösztönei még olcsónak 
érzik az emberéletet és féket ezekre az 
ösztönökre csak a büntetéstől való félelem 
tud rakni. „Fogat-fogért, szemeí-sze- 
mért!“ ez a rideg törvény több embert 
tartott vissza az üléstől, mint egész kul-

Szivem fáj, sajog, úgy zug a fejem,
Forró könnyektől nedves fekhelyem; 
Vérem tüzel, majd szétpattan erem!

(Szünet).
Való! Pedig képzelni se merem;
Valóság ! — Nem képzelet, nem álom, 
Hogy ’erelmom, édes ideálom —
----- hitem fonalát, hogy rövidre szőjék)
Ma tartja mással a menyegzőjét.
------Közeleg rájuk a boldog óra!

(Fekhelyéről felugrik, kitörve),
S ón most hajtsam fejem nyugovóra?! 
Nászmenetet lát sötétbe szemem! — 
wdy rémes kép ! tovább nem nézhetem ! — 
Sötét van, mint beteljesült átok,
Hadd gyújtsak hamar egy kis világot.

(Lámpát gyújt; az Íróasztal fiókjában 
keresgél, s előszed onnan egyetmást:)

lm : itt van tőle egy csomó levél:
Minden ; a boldogságról regél.
Kis fejéiül im itt van o hajfürt,
— Mennyi csókot, mennyi künyet eltűrt, 
Es a színe most is fényes barna;
Itt fényképe, itt van bájos arca.
Óh hányszor susogtam éd ;s neved ! ? 

(Hosszasan nézi a fényképet).

Mily édesen, mily kedvesen nevet.
— Most is nevet bizonnyal — de másnak! 
Szemem lezárom, hogy jobban lássak ;
S látom: mint mosolyog annak foléje,
Aki neki most már ura, férje . . .

(Szünet. Pamlagra ül, arcát tenyerébe 
temeti, majd figyelni kezd:)

Ah, de ki szól oly búsan, kesergőn: —, 
Mint a távolban merengő kürtszó, . . .
Ah, talán, nem ez a hajfürt szól ?!
„Szived fáj, sajog, arcod halovány,
Hogy hűtlen lett hozzád az a leány;
Én szánom ö t! — Nézd a haj is érez: — 
Tanú vagyok, hogy kőkebeléhez 
(Fehér és sima, mint a márvány,)
Simultál, csak intésére várván.
Novotott, mosolygott ajka feléd,
Mig te csókoltad, mig öleléd,
Karcsú derekát hányszor átfogát,
Lelopva lelke szűzi himporát!
Oh — én szánom öt — érte szenvedek.
— Láttál már lepkét, melyről rósz kezek 
Letörték szárnya szép himporát?
Aztán eldobták, hogy repüljön tovább.
— Gyümölcs mit ér, ha nincs rajta hamva? 
A hangszor, ha pár húr loszakadva ?
Mit a virág, ha hiányzik pár szirom?

Mit a mézsejt, ha mézét kiszívom?
Oh, no vesd meg őt, szánd, mint én teszem, 
Sirassa lelked — könnyezzen a szem, 
Aztán, — mint aki sokat vetkezet — 
Vezekelve melledre tedd kezed,
S mond: vétkem nagy, terhét nem bírom: 
— Egy virágról hiányzik pár szirom . . . 
Búdnak ne keresd tovább okát:
Egy lepkének letörölted himporát . . .“

(Szünet. Bűnbánóan lehorgasztja fejét. — 
Majd ismét figyel — sírást hall.)

Ah, sirás hallik, — oly bús, kesergő,
Mint mikor télen ha felsír az erdő,
Tisztán hallom, hogy itt a szobámba . . ■

(Keresgél.)

De hol ? — hisz elég fényt vet a lámpa ? 
S nem látom — pedig neki is itt keli lenni, 
De kívülem nincs itt semmi, senki.
Nincs, nincs, pedig mindent átkutattam,
Es egyre sir az a láthatatlan! . . .

(Keresgél. Szünet, gondolkozik.)

Oh már tudom, érzem már az okot, 
Tudom már, érzem : ki sir, ki zokog:

S á li újdonságok
g a s e  ru h a -á t h u z a t o k , p lis s e  f o d r o k , c s ip k é k , a p lic a f ió k , s im a  é s  m in tá z o tt  s e ly m e k . Lousienne mé- 
t e r je  8 0  k r a j c á r .  Ú jd o n s á g  I c re p e  s u b l.m e  ! !  T o v á b b á  m ű v ir á g o k , le g y e z ő k , k e z ty ü k , b á li harisnyák

s tb ., n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k  :

______ Kohn Ignáfcz ü zle té b e n , városház palota.
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túránk. Amig az emberek tudták, hogy 
az ölesért akasztófa, vagy 10— 15 év jár, 
! jjig acél marokkal tartotta őket vissza
a félelem.

l)e három é v !! . . . Meg sem érzi 
az ember és amikor hazajön, tekintély a 
faluban, aki elől a biró is kitér.

A falvakban híres ügyvédek nevei 
lesznek népszerűek, a büntető törvényről 
vitáznak emberek, akik talán Írni sem 
tudnak. (E héten hallottam amint egy 
csomó ácsorgó napszámos, taligás a Ko
rona előtt valami esküdtszéki tárgyalások
ról diskurálgatott, gyakran emlitgetve a 
Dr. Propper és Dl*. Edelstein neveit, sőt 
e!rvik még valami törvényszakaszra is hi
vatkozott, melynek alapján egy gyilkos 
mindössze 22- vagy 24 hónapot kaphat). 
Igv bukik az élet ára hanyatt-homlok az 
értékek lisztáján és ime itt van előttünk 
a rettenetes devalvátió.

Hogy ez a nagy deroute még kíno
sabb és égbekiáltóbb legyen: ott állnak 
vele szemben azok a büntetések, melyek 
az anyagi javakat védik. Tudok rá esetet, 
hogv egy törvényszék egyik tanácsa egyet
len délelőtt összesen hatvankilenc évi bör
tönbüntetést szabott ki olyan tárgyaknak 
az ellopásáért, melyek összesen nem értek
10—15 forintot.

A mérleg tehát: az igazságszolgálta
tás nagy tőzsdéjén az emberélet értéke 
semmi, rongy; vagyoni javak értéke pedig 
förtelmesen és igazságtalanul nagy !

Ez utóbbi bajon lehet és lesz is se
gítve. De az esküdtbiráskodásról nem 
lehet uj törvényt hozni. Nem lehet, nem 
is kell. nem is akarunk. Az esküdtbirás- 
kodáshoz szivünk és gondolkodásunk min
den szeretetével ragaszkodunk. Ezt vissza
csinálni nem szabad és nem is lehet!

Az esküdtbiráskodás volt és marad 
egyik legnagyobb eredménye egy évszá
zad szabadság küzdelmeinek, egyik leg
értékesebb garanciája a szabadságnak, 
záloga a nép-fölségnck.

Azt sem hisszük el, hogy nem vol-

A menyasszony szelleme van itt,
— 8irása úgy kór, úgy fed valamit . . .

Az íróasztalhoz megy)
E hajfürt, o fénykép, e csomó levél 
A sirás, zokogás erről beszól,
Í gy kér: , Égesse el a holmikat 
Adja vissza lelki nyugalmamat ! . . .
Tépje ki őket emléki közül
Hisz mindenikén csak bú, átok ül! . . .“

— És én fájón — bánatom leküzdve — 
Behajitom o holmikat a tüzbe.

(A kandalló előtt féltérdro ereszkedik, 
s az arcképet, levelet, hajfürtöt a tűzbe veti, 
mereven bámul a fellobbanó lángba. Le
mond ' hangon)

--------- Elégtek !
— — Égy utolsó lobbanás 

S nem hallik többé a zokogás . . .
. . Mind elégett pár pillanat alatt,

Egy kis hamudomb, ami megmaradt, 
Némák, miként a jeltelen sírok . . . 

(Mogsemmisülten :)
— Eltemettem őt, — Es most ón sírok!.... 

(A pamlaghoz vánszorog, zokogva an
nak karjára borul.)

nánk eléggé érettek a polgárbiráskodásra. 
Nincs az a francia vagy német esküclt- 
biróság, melynek tagjai a szellemnek, tu
dásnak, komolyságnak és érettségnek 
nagyobb összegét képviselnék mint 12 
magyar esküdt.

Itt nincs hiány. De hiány van az 
esküdtek gondolkozásában. Az esküdtszék 
nálunk — csudálatos és érthetetlen mó
don, — valami kegyelmi bíróságnak te
kinti magát, valami jőszivü gyülekezetnek, 
melynek hivatása szeretni és megbo- 
csájtani.

Esküdteink — nem hiába vagyunk 
rethornemzet — túlságosan hajlanak egy 
szép szónoklat felé, nem tudnak az elfo
gult polgáremberből elfogulatlan bíróvá 
átváltozni — felmentik Nyúl Mihályt, fel
mentik a szerető gyilkost, felmentik az 
apagyilkost.

Bizonynyal: az intézmény fiatalságát 
jelentő fogyatkozások ezek.

Mi hisszük, hogy az esküdtszék lesz 
még nálunk is az a nemes és hozzáférhe
tetlen intézmény, mint az angoloknál és 
az ingadozó kezdet nem vezet azokhoz a 
komédiákhoz, melyeket Franciaországban 
játszanak el néha bíráskodás címen.

A fiatalság korszakán azonban túl 
kell esnünk már!

Azok a polgárok, kik a bírói székbe 
ülnek, gondolják meg, hogy ők az egész 
társadalmat .képviselik, mely épen úgy 
ruházta rájuk a hatalmat, mint arra a 
hivatásos bíróra, aki azelőtt Ítélkezett. 
Minden esküdtben éljen felelősségének 
eleven tudata: Ítéljen elfogulatlanul, sza
bad és emelkedett elmével, gyöngeség és 
habozás nélkül. Kell, hogy minden esküdt 
érezze funktiója fontosságát és jelentősé
gét ; megbecsülje és szeresse azt az intéz
ményt, amelynek részese lett, érezze azt 
a felelősséget, mely reá szállott, midón 
odaült az esküdtek padjára.

Állják már útját az esküdtek annak 
a rettenetes hitnek, hogy valóban olcsó 
az emberélet. Mentsék meg az esküdtszék 
becsületét, a társadalom biztonságát és 
az élet értékét!

Forradalom Oroszországban.
I r ta :  Dr- Z in n er Samu.

Hasztalan a cárizmus minden erőlködése, 
kegyetlenkedése, hasztalan ontja ezrok, meg 
ezrek vérét, a nép felszabadulásának bekö
vetkeztét ideig-óráig elhúzhatja, de hosszabb 
időre meg nem akadályozhatja. A cárizmus 
napjai meg vannak számlálva, mert a tör
ténelem tanulságai előtt mereven elzárkózva 
azt a meggyőződést vallja, hogy a szuronyok 
hatalma képes a népek szabadakaratát elfoj
tani, s mert azt a téves hitet táplálja, mintha 
a cári uralom korlátlansága öncél volna, 
melynek mindent népei boldogságát is fölál
dozhatja.

Ezen cél érdekében nőm riadt vissza a 
lognemtolonebb fegyverek használatától sem. 
Titkos ügynökökkel felbujtotta az alacso
nyabb néposztályok vad szenvedélyeit a zsi
dók ellon, mint ezt a kisonovi per tárgyalása 
kiderítette.

kényuralom ellen gyűlölettel viselkedik, a 
munkásosztályokat igyekezett mozgósítani.

Elvégre azonban a munkásosztályok 
meggyőződtek arról, hogy a közös elnyomó 
a cári önkényuralom hatalma fenntartása ér
dekében őket is eszközül igyekszik fölhasz
nálni és szervezett erejével a szellemi mun
kásokkal, s a müveit középosztálylyal együtt 
küzd és vérezik a szabadságért !

Mélyen fájlaljuk, hogy a szabadság ki
vívása oly számos áldozatot követel, de ak
kor, midőn századok óta megcsontosodott 
előítéletek lerombolásáról, millió és millió 
ember felszabadításáról vau szó, ez áldoza
tok az emberiség javára szükségesek, hasz
nosaknak tekinthetők.

Az angol torradalom a XVII., a francia 
forradalom a XVIII., a magyar forradalom a 
XIX. században zajlott le s mindegyik nagy 
áldozatokat követelt a nemzetek logjobbjai 
közül.

Oroszországnak ma több lakosa van, 
mint a fent említett 3 nemzetnek a forradal
mai idejében együttvéve volt, a militarizmus 
ma erősebb, mint a milyen a római császá
rok idejében létezett, a mai orosz uralom 
Calligula rémtetteire emlékeztet s igy meg
érthető mily rettenetes szenvedésekkel, ne
hézségekkel, mennyi véres áldozattal jár a 
szabadság kivívása.

Olyan gigászi ez a küzdelem, melyhez 
hasonlót a világtörténelem nem ismer. Ebből 
magyarázható meg a világ többi népeinek 
érdeklődése, melyek elfojtott lélekzettel figye
lik meg az Oroszországban folyó küzdelme
ket és evvel kapcsolatban a mandsuriai harc
téri hireket. A cár ugyanis bár uralkodása 
elején a világbéke eszméjét hangoztatta s e 
célból a világ nemzeteinek kiküldötteit nem
zetközi congresszusra hívta össze, egy évvel 
ezelőtt Oroszországot Japánnal háborúba so
dorta főleg azért, hogy Oroszország figyel
mét a belső eseményektől elterelje, hogy a 
szabadság iránt tett mozgalmakat elfojtsa.

Maga az orosz nép ne fegyverei győ
zelméért imádkozzék, hanem azért, hogy az 
autokrata cári uralom fosztassék meg a hadi 
dicsőségtől, megalázva, mielőbb porba ömöl
jék s a cári uralom romjain a népszabadság 
épüljön föl.

A kultúra, civilisátió, a szabadság, egyen
lőség, testvériség minden barátja azt kívánja, 
hogy a világtörténelem egyik legnagyobb 
eseménye, a cári önkényuralom összeomlása, 
s az orosz népszabadság kivívása mielőbb 
bekövetkezzék.

Szabolcsvármegye selyem- 
tenyésztése 1904-ben.

Nagyon érdekes füzetet adott ki Beze- 
ródj Pál ministeri biztos vátnegyénk múlt 
évi selyemtenyósztésóról. A 75 oldalt magába 
foglaló könyvecske vármegyénk minden 
egyes községére nézve, külön-külön számol 
be. Megtudjuk belőle, hogy a múlt évben 
34 községben 194 termelő 2331 kg. gubót 
termelt s ezért 4543 kor. 68 fillért kapott.
1880- ban még termolő nem volt egy sem,
1881- től kezdve vármegyénkben 18057 kor. 
11 fillért fizetett ki a beváltó hivatal. Az in
tézet a múlt évben 104100 drb. szederfa cse
metét osztott ki.

A ministerhez iutózett jelöntés bevezető 
sorait a következőkben adjuk:

Kegyelmes uram ! Kötelességemnek tar
tottam Szabolcsvármegye selyemtenyésztésé
nek állapotáról is ezen külön jelentésben 
megemlékezni, noha ott a tenyésztés még 
csak kezdetleges.

Sőt úgy vélem, hogy ezen vármegyé
ben sokkal inkább szükséges a selyemte- 
nyésztósnek tüzetes ismertetése, mint azon 
vármegyékben, ahol az már meg van ho
nosítva.

*

A rendőrség és katonaság tétlenül nézto 
legdurvább kegyotlonsógeket, azután a mű

veltebb középosztály ellen, mely a cári ön^

tüdőbetegségeknél, légzőszervek  hurutos  
bajainál idült bronchifcis, s z a m á r h n r n t l á b -

fl.l i n f l u e n z a  H l íá l l  a já n lta tik , E m eli az étvágyat és a testsúlyt, e ltávo lítja  a 
kö h iie é s t és a kUpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. -  Kellemes szaga és jé  ize m ia tt a gyerm ekek is szeretik. A  gyégy.

® a . . t i f H !__I !!•_1- Lno.r (n íit ila il ílvpfr tál?
szertárakban iivegenkin t 4 .

g s z u m e u  a z  c jj^ h  — --------  -  °
kor.-ért kapható. — Figyeljünk, liojjy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

F. Hoffmami-La Roclie & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz.j
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Természetes, hogy itt is, mint minden 
más vállalkozásnál legnehezebb az első lépés 
ás éppen ezért kétszeres köszönettel tarto
zunk azoknak, kik e nehéz viszonyok között 
mint úttörők voltak segítségünkre.

Egyúttal felkérjük a vármegye érdek
lődő köreinek figyelmét az ezen füzet utolsó 
lapjain látható azon eredményre, a melyet 
elért a selyemtenyósztós azon vármegyékben 
ahol ennek fejlesztését lehetővé tették a 
szederfa állomány megteremtésével.

Ezek után elsősorban kötelességemnek 
tartom selyemtenyésztöink ezreinek nevében 
legmelegebb köszönetünket mondani Nagy- 
méltóságodnak azon kegyes jóindulatért, a 
melylyel a selyomtenyósztés ügyét felka
rolni kegyes volt és annak rendelkezésére 
bocsátotta mindazon eszközöket, araelyok 
annak sikeres előmozdítását lehetövő teszik.

Továbbá kötelességemnek tartom az 
ügy érdekében hálás köszönetét mondani a 
megyei hatóságoknak hazafias támogatásu
kért. Legbensö'ob köszönettel kell adóznom 
Májerszky Béla Nyíregyháza város polgár- 
mesterének, Moesz Béla városi I. aljegyző
nek és Nandrássy D. Aurél tanítónak. Nagy 
József Bérezel községi bírónak, Farkas Antal 
kurátornak és Kovács Ferenc tanítónak. Hor
váth Ferenc Búj községi birtokosnak. Hat
vány József és Lőrinci Károly demecséri ta
nítóknak. Vas Mihály gégényi ev. ref. lel
késznek, Szabó Ernő ref. tanítónak és Szombati 
Ilona tanítónőnek. Bedő Lajos Karász köz
ségi főjegyzőnek és Fekete Sándor tanitónak. 
Tokody Ferenc és Palocsány Ferenc kékesei 
tanitóknák. Komjáthy Erzsébet pazonyi la
kosnak. Nagy Mihály pátrohai bírónak. Ko
vács Zsigmond Tass községi ref. lelkésznek 
és Keresztes Sándor rét. tanitónak. Kádár 
Béla ujfehértói rom. kath. plébánosnak. Szabó 
Sándor veresmarti róm. kath, és Deák Pál 
gör. kath. tanítóknak, kik szintén elismerésre 
méltó módon támogatták a selyemtenyósztós 
előmozdításával polgártársaiknak anyagi ér
dekeit.

Ugyancsak meleg köszönetomet nyilvá
nítom Ajak községben az elöljáróságnak és 
Jeles Antal gk. tanitónak. Bercol községben 
az elöljáróságnak. Berkeszen az elöljáróságnak 
és Eperjesi Barna ref. tanitónak. Demecser 
községben az elöljáróságnak. Dombrádon Mo- 
ravek N. jegyzőnek. Gégónyben az elöljáró
ságnak. Gyulaházán az elöljáróságnak. Kék
ese községben az elöljáróságnak. Pátroha 
községben az elöljáróságnak, kik a faiskola 
rendbentartására és a szederfa tenyésztésre 
nagy súlyt fektettek.

Végül a selyemtenyósztós ügyét mint 
selyemtenyésztöink ozreinek érdekét újból 
Nagyméltóságod hazafias jóindulatába ajánlva, 
fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvá
nítását. Bezcrédj Bál.

Szabolcsvármegye 1904. évi selyomto- 
nyésztósóröl a következő összesített kimuta
tás számol be :

Szabolcsvármegye selyemtenyésztóse az 
1904. évben.

Szabolcsvármegyóben 34 községben 225 
darab köztéren álló lombozható szederfa után 
194 selyemtenyósztö 2331 kgr. gubót termelt 
és 7543 koronát keresett. Átlagos kereset 
23 korona volt. Legmagasabb keresete egy 
tenyésztőnek 154 korona volt. Eddig 18057 
koronát fizettünk ki a vármegyében. Részint 
községnek, részint magánfeíoknek ezidoig 
6600 darab kiültetésre alkalmas szederfát 
398020 drb. 2 — 3 éves csemetét osztottunk 
ki. Ez évben a községi faiskolákból kiültet
tek 3033 drb. szoderfát. Kiültettek közte
rekre 306 drb. másnemű fát, pedig a törvény 
kizárólag szederfák ültetését rendeli el. Ez 
évben elpusztult 654 darab szederfa.

Itt felsorolunk néhány selyomtonyósztöt, 
kik a selyemtenyósztós révén a legtöbb ke
resethez jutottak részint azért, mivel ologondö 
szederfa lommbbal rendelkeztek, részint mi

vel poutosan betartották a tenyésztés körüli 
eljárást. így például Nyíregyháza városban 
Barzó István 154 koronát, Hugyaj községben 
Leitzki Emánuol 102 koronát, Vencsellö köz
ségben Garai János 61 koronát, Veresmart 
községben Szabó Sándor 57 koronát,  ̂Borcol 
községben Szögyónyi Jenő 54 koronát, Pa- 
szab községben Göncy László 54 koronát ke
reset stb.
A vármegyének azon tiz községe, ahol 1904. 
évben a selyemtenyósztós legjobban sikerült.

Község
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kgr. kor. kor. kor. kor.

Nyíregyháza 45 574 1137 25 154 5299
Bércéi . . . 26 409 784 29 54 2798
Uj fehértó . . 15 127 251 16 36 1537
Ajak . . . . 10 98 194 19 20 194
Dombrád. . 9 97 186 20 32 535
P á s zab. . . 7 8 6 153 21 54 547
Búj . . . . 7 79 144 19 42 916
Gáva. . . . 7 77 145 20 26 433
Kékese. . . 6 74 152 25 40 152
Veresmart . 5 67 137 27 57 137

Dacára annak, hogy a kimutatás össze
állítása a legnagyobb gondosságra vall, még 
sem tünteti fel mindazok nevét, akik selyem- 
tonyósztósünk fellendítése körül elévülhetet
len érdemeket szereztek. Az országos selyem- 
tenyésztési felügyelőségből senki sincs fel
említve. Az igazságnak tartozunk akkor, 
amikor kijelentjük, hogy a ministerium után 
Bezorédj Pál ministori megbízott, Szodressy 
Béla főfelügyelő és Hajnik Sándor felügyelő 
hathatós támogatása mellett lehetett csak a 
fejlődést biztosítani. Jövőre is kérjük szives 
jóakaratukat.

Rpd.

Gazdasági szakelőadás.
— T arta to tt Nyíregyházán, 1905. márc. 8-án. —

Lapunk múlt számában jolzett felolvasást 
szép számú közönség hallgatta meg, akiknek 
sorai között a kisgazdák is képviselve voltak. 
Minden esetre nagy eredmény, hogy a föld- 
birtokosokon, gazdatiszteken és más, az ór- 
tolmi osztályhoz tartozókon kívül maga a 
földmivos nép is eljött és érdeklődéssel hall
gatta végig a nagy tudásról és tapasztalás
ról tanúskodó előadást.

Szunyoghy Bertalan, mint a Szabolcs- 
vármegyei Gazdasági Egyesület egyik elnöke 
örömmel üdvözli az előadó tanárt Szabolcs
vármegye székhelyén. Egyidejűleg azonban 
köszönetét fejezi ki a hallgatóságnak is, 
akiknek megjelenése lohotövó tette a szak
előadás megtartását. (A tanárt és szónokot 
megéljenezték).

Rázsó Imre magyaróvári szaktanár ki
fejtette, hogy a műtrágyázásról akar szólani 
és örömmel látja, hogy Szabolcsvármegyóben 
is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik ez 
iránt a nagyfontosságu dolog iránt. A termés 
fokozás s ez által a jövedelmezőség emelése 
képezi ma a gazdálkodók célját, amit hat
hatósan mozdít elő a műtrágya alkalmazása.
A tormós elvitele által a talajból bizonyos 
anyagot von ol a termolő, amelyet vissza- j 
pótolni a trágyázással kell. Az istálló trágya 
kevésnek bizonyul ma a föld termő erejének 
fenntartására, s igy a hiányzó erőt műtrágyá
val kénytelen pótolni a birtokos. Többször 
hangoztatta, hogy csak a hiányzó trágya 
pótlására kell a műtrágyáknál gondolni s ép
pen ezért elsősorban az istálló trágya gyűj

tésére és gondozására fordítsa figyelmét a 
gazda.

Minden növény 3 féle anyagot kivan 
meg a talajtól: a foszforsavat, a légenyt és a 
káliumot. Olyan fontos ezeknek a jelenléte 
mint az emberiségnél a kenyér, a hús és a só'. 
Az elmondottak szerint a műtrágyák is 3 
csoportra oszthatók, még pedig l szőr fosz
forsavat, 2-szor légenyt, 3-szor káliumot 
tartalmazókra. A kísérletek beigazolták, hogy 
a foszforsavat nélkülöző talajra hiába hintették 
el a másik kettőt a termés nem fokozódott 
vagyis mindig olyan trágyát kell alkalmazni 
amelynek hatóanyagát a talaj nélkülözi.

Legfontosabb mütrágyafaj a toszforsa- 
vat tartalmazó, tehát a szuperfoszfát és a 
thomassalak. Á szemes termények (búza 
rozs, árpa, zab, stb) magvában a foszforsav 
van túlsúlyban, mely magvak azonban nem 
vitetnek viszsza a talajra, a szalma pedig 
nem tartalmaz elég foszfort, s igy évről-óvre 
fogy a talajban ezen éltetöelem. Maga a ta
laj, sőt az istálló trágya is keveset tartalmaz 
belőle, melynek emelésére a műtrágya a leg
alkalmasabb. A foszforsav pótlására két mű
trágya faj szolgál ez idöszerint mégpedig a 
szuperfoszfát és a thomassalak. A előbbi gyor
san hat, az utóbbi csak lassan oldódik tel.

Az évente újra vetendő növényeknél 
csak az elsőt lehet ajánlani. Az ár is nagy 
befolyással van a vételnél. A szuperfoszfát- 
ból a szántóföldre holdankint 150 kg. szük
séges az esetben, ha a foszforsav 16 száza
lékát teszi ki a műtrágyának. Minden egyes 
kiló béltartalomnak az ára ma 50 fill. 100 
kg. a szuperfoszfátból 8 koronába, 150 pedig 
12 koronába jön. A thomassalakból 240 kg. 
kell ugyanazon hatás eléréséhez, melynek a 
mai ára 16 kor. 80 fillért tesz ki s igy a 
szuperfoszfát alkalmazása holdankint 4 kor. 
80 fillérrel olcsóbb. A thomassalak idegen 
termék, csehgyártmány, már azért sem ajánlja 
a vételét. A szemes növényeken kívül a ka
pások is meghálálják a foszforsavas trágyá
kat, egyedül a kukoricának nem válik elő
nyére alkalmazása.

A mai termény és műtrágya árakat 
tekintetbe véve akkor fedezi búzánál való 

. alkalmazását a szuperfoszfát, ha a holdan- 
kinti több termés 80 kgot tesz ki. Rozsnál 
100 kg-ot, zabnál 120 kgot, burgonyánál 6 
métermázsát, cukorrépánál 7 mm. többletet 
kell kívánni. A búzánál a termés többlet 
120 — 150 kg.-ot szokott kitenni és az arány 
ilyen kedvező a többi terményeknél is.

A foszforsavas trágyákat őszi szántás 
előtt tanácsos elhinteni. Tavasziaknál ugaro- 
lás előtt hintendő el, vagy boronával viendő 
be a talajba.

Másodszor tárgyalta a légeny-trágyák 
alkalmazását. Itt is kétféle trágyát különbőz- 

; tétünk meg u. m. a chilisalótromot és a kén- 
savasammóniát. Az első olcsóbb és jobb a 
második nem ajánlható. A szabolcsi homokos 
talajra is csak a chilisalétromot lehet ajánlani. 
Ott alkalmazzuk a légenytrágyákat, alva a 
termények bujább fejlődését akarjuk előmoz
dítani. Megkésett öszivetóseknél, vagy hiány ■ 
tavasziaknál kitűnő eredményeket muta; M. 
Holdanként 50 — 60 kg. chilisalótromot 
tak elszórni. A cukorrépa termelésnél nem 
lehet eléggé ajánlani, ahol holdanként 25—40 
mm. többletet szokott eredményezni.

Utoljára hagyta a káli-trágyák ismer
tetését, amelyet a szabolcsi homos ta la jo n  
nélkülözni nem lehet. Agyagos földek en 
sok kálium vau, a homok pedig alig tartal
maz valamit, ezen növénytermelésnél r.agy 
fontossággal biró anyagból. Ma 3 féle káli- 
trágyát ismerünk, u. m. a kónsavas káliumot, 
40 százalékos kálit és a kainitot. A kálitrá
gyák túlnyomó része Németországitól szálat- 
tátik hazánkba. Aránylag legolcsóbb a *0 
százalékos káli, melyet együttesen szoktak 
chilisalétrommal alkalmazni.

A szabolcsi szőlőket nem tudják a tu-

m---------------------------------------------------  • § •

A legdiv atosabb báli ú jdonságok u. m. a legújabb gase ruha áthuzatok, csipkék, szalagok, plisse fodroi 
m inden szélességben, sima solymek minden színben, virágok nagy választókban.

Báli keztyük és harisnyákban nagy raktár. Ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők legújabb kivitelben és a legolcsób!
s za b o tt a ra k  „ .e lle tt  ka p h a tó k  GOIrDSTEIN J . SÁNDOR
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lajdonosok istálló trágyával a kellő termö- 
oröben tartani, mivel a homok igen nagy 
inennvisóget kivan belőlo. Kénytelenek ezok- 
l,öl a műtrágyákat igénybe vonni a birloko 
sok. Nagyon jónak bizonyult az, ha holdan- 
kint 300 kg. szuperfoszfátot, 100 kg. 40 szá
zalékos kálit és 180 kg. chili salétromot al
kalmaztak. A két előbbit nyitás előtt kell 
elhinteni, a legutolsót a 2-ik kapálás után 
alkalmazzuk.

Kitűnik abból a homoki szőlőknél a 
fenti keverék alkalmazásának előnyös volta, 
h0ay Kecskeméten, Mathiász János telepén 
400 ’P] öl területen 1G métermázsa fürttel 
termett több, mint a műtrágya nélkülin.

A műtrágya vételnél óvatosnak kell 
lenni, mivel a belérték azoknól nem egyforma 
és a külső kinézósböl nem lehot a hatóanyag 
mennyiségét megítélni. Legjobb a gazdasági 
egyesületek segélyével hozatni a műtrágyá
kat, mivel igy biztosabb a tulajdonos, hogy 
nem károsítják meg. Aki nagyobb mennyi
séget hozat a trágyafajokból a vegyvizsgá- 
latot is igénybe veheti, ahol megállapítják a 
beküldött minta belértókót. A talajnak vogyi 
vizsgáltatását nem ajánlja, mivel a helyi kö
rülmények befolyásolását is tekintetbe kell 
venni, ami a v egy vizsgálatnál nem törté
nik meg.

Ezek után felszólította a jelenlévőket 
különleges kérdéseik előadására, miro mint
egy tizen jelentkeztek és a kérdezősködó- 
sekre a következő felvilágosításokat adta :

Szőlőkben is a műtrágyát — a chili
salétrom kivételével — nyitás előtt kell el
szórni és földdel beteríteni. Búzánál a vető- 
szántás előtt ajánlatos a műtrágya alkalma
zása, Fekál trágyából holdanként 5 mm. ele
gendő a szőlőnél, azonban a rosszul kezelt- 
böl 30 mm. is kell. A fokál trágyát tö/.oggel, 
vagy földdel tanácsos keverni és szuperfosz
fáttal egyidejűleg alkalmazni. Dohánynál és 
a cukorrépánál is a műtrágya elszórását 
ajánlja. A feloldott műtrágya nőm jó, mivel 
az ki égeti a zsenge növényeket. Lucerna 
ültetés előtt holdanként 3 —4 mm. thomas- 
salakot javasol. A termő luczernánál salétro
mozás jónak bizonyult feltrágyaként. Gipsze- 
zést csak a lóherénél ajánlhatja, a lucerná
nál nem fizeti ki magát. Kaszálók javításá
nál a thomassalakkal lobot kísérletezni.

Végül egyik hallgató indítványára a 
megjelentek hálás köszünetükot fejezték ki 
a tanárnak az élvezetes előadásért.

Sps

Tanítók bálja.
A nyíregyházi tanítók f. hó 4-ón jótó- \ 

konycelu bátyus bált rendeztek. Ezen mulat- i 
-ág régi jó hírnevéhez és megszokott csalá- j 
dias jellegéhez méltóan most is elég jól si
kerűit. Kilencz órára az ág. ev. iskola dísz
termi' megtelt hölgyekkel, nemtáncoló és 
táncoló férfiakkal, kik aztán Benczy kitűnő 
zenekara mellett a legvidámabb kedélyhangu- 
krthan táncoltak éjfélig, a mikor dúsan tori
tett három asztal mellé sorakoztatták a bál 
mindenre figyelmes háziasszonyai: Básthy 
I j imáné, Barzó Mihályné, Schlichter Gyulánó, 
Laspár Gézáné, Iluray Sámuelnó, Orsovszky 
Lyuláné, Leschák Antalné, Kubacska Istvánnó 
és Halász Mórné úrnők, a jelen voltakat. — 
kik, mindenkit lekötelező modorukkal, szivo- 
vendégszeretetükkel és odaadó fáradozásuk
kal a vendégek osztatlan elismerését és a 
tanítók háláját méltán kiérdemelték. Ugyan- 
üy értelemben adózhatunk a szép és bájos 
házikisasszonyoknak is, kik mindenkivel szem
e n  tanúsított szolgálatkészségükkel szintén 
teljesen megfeleltek feladatuknak.

Étkezés után az asztaloknál visszamaradt 
öregek dal- és vig poharazással, a fiatalság 
pedig folytonos tánc és tánc élvezetében 
majdnem viradatig együtt voltak.________

így múlt el a tanítók bálja, mely alka
lommal a szülék, mint mindég, úgy most is 
megmutatták, mily melegen' érdeklődnek 
azoknak ügyo iránt, kikro logféltottebb kin
cseiket — gyermekeiket — bízzák.

Derék tanítóink ebből láthatják hogy a 
szülök, ha a tanítói közérdekről van szó 
őket mindenkor áldozatkészséggel támogatják! 
Tulajdonképpen tehát ennek köszönheti a 
Szabolcsmegyei tanítóegyesület, hogy a mos
tani bál jövedelmével — mint hallani — alig 
öt év alatt a budapesti Ferenc-József-Tanitók- 
ílázában létositendő 4000 koronás szoba- 
alapitványából 3000 korona le lesz tör
lesztve.

Mindezekután ha vissza emlékszem ezen 
estélyre, mint akkor, most is azon gondolko
zom, hogy bár megtelt a díszterem, nomkü- 
lünbon a fehér asztalok, do hát hol is lehel
től^ azok, kik társadalmi életünkben vezér 
lérfiak^ s minden szép, nemes, jó és üdvös 
intézmény fejlesztése és folvirágoztatása iránt 
mindnyájunk előtt példa képen állanak. Ha 
ezok nem hiányzanak, teljes lett volna a siker.

Ez a körülmény és ha jól emlékszem — 
akkor megszámláltam — több mint húsz ta
nító és tanítónő távolléto akarta azt, hogy a 
bál anyagiakban felül haladta az erkölcsi 
sikert.

E gy je len  vo lt.

Lapunkról.
Három évvel ezelőtt, március tizenötödikén, 

tollat azon nap jelent inog lapunknak első 
száma, amidőn a nomzoti ébredés szent ihlető 
járta át a hazafiasán érző sziveket. A „Sza
bolcs* tehát a szabadság kivívásának emlé
kezetes évfordulóján, a szabadságra való tö
rekvés jegyében született. A szabadság eszméje 
adott élotot e lapnak, ez volt fennállásának 
egyik főcélja, ez volt irányának mozgató ereje.

Lapunk mindenkor, minden alkalommal 
küvetkezotos maradt kitűzött céljához. Nem 
ismertük az alkudozást, az elvok cserélgető- 
sót, hanoin leplezetlenül fejeztük mindazt ki, 
amit tőlünk a függetlenség eszméje megköve
telt. Tudjuk, hogy a független érzés leplezet
len tolmácsolása, az elvhűsóg követkozotessó- 
génok egyenes nyilvánulása, sok ember 
szomébon volt szálka. Mi azonban nem tekin
tettünk az olkapatott, dicsérgotóshoz szoktatott, 
képzelt nagyságok tulérzékonységóro, hanoin 
megmondtuk azt, amit az igazság kifejozni 
kötelességünkké totl.

Az elvhűsóg, az igazságos magatartás, 
a rószrohajlatlanság következménye lett, hogy 
lapunk munkatársai, olvasói naponként sza
porodnak. A .Szabolcs* ma már hivatásos 
szószólója, olismort képviselője az országos 
oszinóknok, a nomzoti érzületnek.

Midőn olvoinkórt harcoltunk, teret nyitot
tunk az ellenvóleményüek nézeteinek, hogy 
a különféle eszmék, gondolatok, nézotok tisz
táztassanak. így emolkodtiink ki a vidéki 
hírlapok sablonjából s ogy olyan ólónk, vál
tozatos lapot teremtettünk inog, mely hivatott 
bírálók kodvozö elismerését, olvasóink párto
lását órdomolto ki.

Bércig sem feledkeztünk meg azonban, 
hogy ogy gondosan vozetott lapnak köteles
sége a városi, megyei események hű tükre, 
a városi és megyei közönség érdekeinek 
képviselője, szószólója lenni. Elfogulatlanul 
mondhatjuk, de a tények is igazolják, hogy 
lapunk sok üdvös, közhasznú eszmének, gon

dolatnak volt megteremtője, keresztülvivője. 
Harcoltunk a kereskodők, iparosok, gazdál
kodók érdekeiért. Szóval rövid múltúnk azt 
igazolja, hogy a Szabolcs megteszi kötelessé
gét minden olyan kérdésnél, újításnál, mely
nek célja a közjó.

A nemzeti ébredés és lapunk megalapí
tásának közelgő évfordulóján, nyugodtan te
kinthetünk vissza kifejtett munkásságunkra 
és annak eredményeire. Midőn ezt teszsziik, 
el vagyunk határozva, hogy a jövőben is leg
főbb törekvésünk lesz olyan lapot adni, mely
nek minden betűje a közjó bélyegét hordja
magan.

Készülünk ünnepelni a neinzoti ébredés 
évfordulójának magasztos ünnepén. Ünneplé
sünket fölemelövó teszi ama jóleső tudat, 
hogy rendelkezünk egy olyan nomos oszköz- 
zol, moly a hazafias eszmék ébrentartásának 
elismert, méltatott képviselője.

HÍREK.
Március 15. Nemzetünk újjá születésének 

évfordulóját örömünnepként készül a vár
megye hazafias közönsége megünnepelni. Alig 
van község, ahol el ne határozták volna a 
nevezetes évforduló megünneplését. Nem a 
mesterkélt szónoklatok teszik széppé e na
pot, hanem az, hogy az ezen napon elhangzó 
beszédek szívből jövők, és hogy az értelmi 
osztály a néppel karöltve, a szabadság, egyen
lőség és testvériség szent igéi szerint tartja 
azt meg.

Városunkban roggeli 8 órakor az összes 
elemi iskolákban lesz ünnepély tartva. Ezt 
követik a polgári leányiskolában és a gim- 
nasiumban tartandók. A polgárság d. u. 3 óra
kor a városháza udvarán, osotlog a Korona 
nagytermében gyűl össze, ahol Májerszky 
Béla megnyitót, dr. Bartók Jonö alkalmi 
beszédet mond, dr. Szabó László pedig szavalni 
fog. A dalárda is közreműködik. A közvacsora 
este tél nyolc órakor a Koronában lesz. Az 
iparos ifjak egylete G órától tart saját helyi
ségében ünnepélyt. A keroskedő ifjak pedig 
dr. Silberfold Jakab rabbi közreműködésével 
esto 0 órakor egyleti helyiségükben fogják 
méltatni a nagy nap jolontőségót. A loány- 
internátusban d. u. 3 órakor, az építő mun
kások pedig az Otthonban este 8 órakor tar
tanak ünnepélyt. Ezeken kívül a többi egy- 
lotek is megünneplik a nagy napol, és a 
programm megállapítása most van folyamatban. 
— A helybeli „Iparos-Olvasókör* és „Ipar- 
testület* saját helyiségében (Sznt.-Mihályi-u. 16) 
oste 6 órakor fogja megünnepelni március 
ló-ót. A fáradtságot nem ismerő elnökök tőlük 
telhotüleg óhajtják a nagy nap méltóságához 
mért ünnepély sikerét előmozdítani. Buzgól- 
kodásuknak tudható be az is, hogy ünnepi 
szónokká Geduly Henrik ág. ev. lelkészt si
került megnyerni, ki magas szárnyalásu szó
noklataival, magával tudja ragadni a hallga
tóságot. Az ünnepély programmját — mely
nek meghallgatására ezúttal is meghivatnak 
az érdeklődők — következőkben közölhetjük: 
Himnusz. Énekli a vegyeskar. Elnöki meg
nyitó, tartja: Stoller Ferencz ipartest, elnök. 
Ünnepi beszéd, tartja: Geduly Henrik. Sza
valatok. Bezáró beszéd, tartja: Kóry József
o. k. elnök. Szózat, énekli a vegyeskar. — 
Ünnepély után közvacsora lesz, melyro a 
jegyek 1 koronáért kaphatók Dudics József 
köri udvarnoknál.

Kinevezés. Az igazságügyminister Torma 
Zsigmond, helybeli lakost a nagykállói kir. 
járásbírósághoz írnokká nevezte ki.

Eljegyzés. Partos Jenő, helyben állomá
sozó államvasuti hivatalnok, lapunknak tévé-

a * *  ,  női divat kelme-vászon és felérni
É l i | y A Q S I  JEnö. Minden czllöl im választék a 1

arnláza, Nyireiyláza Pazonyi-ntcza i  sz.
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kony munkatársa, eljegyezte Goldstein Szeréna 
kisasszonyt.

Hymen. Friedman Mariska kisasszonyt 
Ibrányból f. hó 7-ón eljegyezte Klóin Foroncz 
székelyi lakos.

Nyugtázás és köszönet. A nyíregyházi 
államilag segélyezett iparos tanonciskola cél
jaira a Szabolcsi Hitelbank 60, azaz hatvan 
korona adományának átvételét midén elis
merem, egyidejűleg az intézet tekintotos 
Igazgatóságának eme szives figyelme és ál
dozatkészségéért felügyelő bizottságunk ne
vében köszönetomet nyilvánítom. Nyíregyhá
zán, 1905, március 6-án. Barzó Mihály ipar
iskolai gondnok.

Vonat alatt. Minya János, magyi lakos, 
lassú léptekkel haladt a nemrég megnyitott 
vasúton és szemügyre vette a pályatestet. 
Az együgyü ember, aki kissé süket is volt, 
annyira belemélyedt a vasút vizsgálásába, 
ho°y nem vette észre a vonat közeledtét. A 
vonat elgázolta a szerencsétlen embert, aki 
életével űzetett érdeklődéséért.

A sáskajárás veszedelme Szabolcsvárme- 
gyében. Debrecen határában, a Hortobágyon 
nagymennyiségű sáskapetét találtak, a mely
nek megsemmisítésére megkérték az országos 
rovartani intézotot. Az intézet a peték meg
vizsgálása után tudatta Debrecen városával, 
hogy 2000 koronába kerül a megsemmisítés. 
Debrecen azért átirt a szomszédos Szatmár, 
Bihar és Szabolcsvármegyékhez, hogy amenyi- 
ben a sáskapusztitás Hortobágy után ezokot 
a szomszédos területeket is fenyegeti, a költ
ségek egy harmadát vállalják magukra. Szat- 
márvármegye egyben külön fölterjesztést tett 
a földmivelésügyi minisztériumhoz, tudakozód
jék, vájjon nem feuyegoti-e esetleg az ország 
más terülotót is a sáskacsapás es ha igen, 
együttesen védekezzenek a fenyegetett terü
letek. — A m. kir. állami rovartani állomás 
útmutatása szerint kora tavaszszal lehet ezen 
országos csapás ellen védekezni. Felhívjuk a 
birtokosok ügyeimét arra, hogy földjoikot 
állandóan ügyelőmmel kisérjék, hogy a baj 
jelentkezése után azonnal megkezdhető legyen 
a védekezés. Közgazdasági rovatunkban közöl
jük a védekezési útmutatót.

Lótolvaj cigányok. A múlt hétfői orszá
gos vásár alkalmából, az eme napra követ
kező ójelen, többszörös lopást és lopási kí
sérletet követtek el kóborló cigányok. A csa
vargó népség belehatolt a Nagy Gábor ta
nyai istáiójába, a lovakat oíoldta s épen ki
vezetni akarta, amikor a gazda észrevette a 
lopási kísérletet és lármát csapott, mice a 
tolvajok elfutottak. Ugyanakkor L. Kovács 
András k é t' lovát kivezették az ólból és a 
Básthynó istálójából ellopott szerszámokat 
rárakiák, de a lovak megugrottak a tolvajoktól 
és a Básthynó szerszámját is haza vitték a 
Kovács András udvarára. A tolvajok külön- 
bon a Básthynó ogyik cselédjének olőző na
pon vett uj ruháját is ellopták. Ugyanezen 
garázda nép járt a Csernik Mihály ólában is, 
honnan lószerszámot, vasvillát és egyebet 
toivajlottak el. Hogy cigányok voltak a tet
tesek arról lehet tudni, miszerint Nagy Gábor 
felismerte ökot, midőn lovait ellopni akarták. 
Hát bizony nagy veszedelmet jelont a cigá
nyok tolvajlása tanyai gazdálkodóinkra, de 
azért csak terveznek, de semmi alaposat nőin 
csinálnak arra nézve, hogy ez a tolvajlásból 
élő, ronda népség valahára meg^aboláztassék.

Nyilvános köszönet. Dr. Korányi Endre 
úr GO, a Nyíregyházi Takarékpénztár-Egye
sület 35, a Szabolcsi ilitelbnak 20 koronát 
kegyeskedtek a helybeli rk. népiskola javára 
adományozni, mely adományokért hálás kö
szönetét mond : 1905. márc. 9-ón, az iskolaszék.

A kath. hívek figyelmébe. A nyíregyházi 
rk. uj templomban folyó március hó 24-ón 
este 5 órától kezdődöíeg sz. missió, vagyis
3—4 napig tartó lelki sz. gyakorlat fog tar
tartatni, mire a kath. hívek ügyolmót előre 
is felhívja a plébánia hivatal.

Gazdasági előadás volt szerdán, helyben 
a városháza nagytermében tartva. Az előadó 
szaktanár a szabolcsi szántóföldek és szőlők 
termésének fokozhatásával foglalkozott főleg. 
Egyidejűleg felszólította a gazdasági egyesü- 
lot vezetősége azon szőlőtulajdonosokat, akik 
ingyen műtrágyával akarnak kísérletezni, hogy 
a titkári hivatalban jelentkezzenek. A szak
előadással külön cikkbon foglalkozunk itt csak
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elismerésünket fojezzük ki az egyesület és 
annak vozotösége előtt, közhasznú munkálko
dásukért.

Álarcos bál Tiszalökön. (Ottani tudósítónk
tól.) Fényes sikerű álarcos bált rendezett Tiszá
tok intelligenciája folyó hó 5-én a nagyven- 
déglö és a községháza nagytermeiben. A tisza- j 
löki Carnevál már régen nem ragyogtatta | 
hercegi palástjának fényét oly mértékben, , 
mint ez alkalommal. Úgy anyagilag, mint er
kölcsikig kitünően sikerült a mulatság. A fő- 
órdom az ottani önkéntes tűzoltóságé.

Országos vásár. A múlt hétfői országos 
vásárunk elég népes volt, de a látogatottság 
és felhajtásnak nem feleit meg az adásvételi 
forgalom. Különösen az iparosok árultak fel
tűnően keveset. A hízott marha és jó ló túl 
drágán kelt.

Közigazgatási bejárás A nagykároly— 
mátészalka—vásárosnaményi—csapi vonal be- ! 
járása tognap előtt volt, melyen vármegyén j 
két Mikecz Dezső főjegyző és Vajay Endre 
kir. főmérnök képviselte.

A jéggyár építése kezdetét vette, és jú
nius 1-óre várható a megnyitása.

Elgázolta a vonat. Takács János, a Be- ; 
legrád elnevezésű pusztán alkalmazott gulyás, | 
múlt hétfőn, a királytelki állomás közelében 
a pályatesten gyalogolt. A közlekedő vonat- ] 
ról észrovotték a gulyást és többször fütyült I 
a mozdony, de Takács nem hallgatott a füttyre j 
hanem lassú léptekkel haladt előro. A vona- | 
tót megállítani már késő volt, amikor az em
bert meglátták, igy Takács a vonat alá ke
rült, mely a nyakán ment keresztül és fejét 
loszelto. A vizsgálat során megállapították, 
hogy á gulyás nagyon süket volt, azért nem 
hallotta a ügyelmoztotö fütyüléseket. A sze
rencsétlen embert nagy részvét mellett temet- i 
ték el.

Purimi bál. A nyíregyházi izr. ifjúságügy J 
része többek szives közreműködésével f. hő 
21-ikón, azaz purim első napján a „Korona* 
szálló dísztermében, álarcosok felvonulása 
nagy japán zenekar kíséretté!, világposta, 
confotti- és szerpentin csatával, magánjolono- 
tokkel egybekötött jótokon ycélu, zártkörű ál
arcos purimi bált rendez. A bál jövedelme a 
„Bikur Cholim* izraelita kézműves botegse- 
gólyző egylet javára fordittatik. A rendezőség 
nagy gondol fordít, hogy a szigorú zártkörű
séget megtartsa s már elevo tudatja, hogy 
csakis a meghívó elömutatására szolgáltatja 
ki a jegyeket. Akik meghívókat tévedésből 
nem kaptak és arra jogot formálnak, fordul
janak Kohn Ignác bizottsági elnökhöz. Tekintve 
a nemes célt, szives pártfogást kér: a ren
dezőség.

Szőlészeti előadás. A Szabolcsvármogyei 
gazdasági egyesület működésének szop jólét 
látjuk minden irányban. A vármegye toríile- 
tén levő községekben a téli idény alatt elő
adásokat tartat az arra hivatott — képzett 
egyónekkol. Folyó hó március 7-én a Nyír
egyházához tartozó Mándi bokor iskolájában 
Mácsánszky Lajos ev. tanító tartott szakszerű 
előadást a homoki szőlő ültetéséről, kezelé
séről. Jelon voltak : Szikszay Sándor, a gaz
dasági egyesület titkára, Jánószky Endre gaz
dasági tanácsos, Csengory Mihály, Csongery 
Kálmán, Csongery Gyula, Ungár Géza, Bóler 
Gusztáv, Nandrásy Aurél, Acél Sándor, Neu
mann Jenő, Kubacska István, Ilok Pál és 
mintegy 20 földmivos gazda. A másfél óráig 
tartó tanulságos olöadást a jelen voltak a leg
nagyobb érdeklődéssel hallgatták. Meggyő
ződtünk mindnyájan, hogy a helyes és szak
szerű szölőmivelós által a szőlő jövedelmét 
fokozni és a munkát moglohot könnyíteni. 
A jelen voltak nevébon Ungár Géza mondott 
köszönetét Mácsánszky Lajosnak vonzó és 
gyakorlati előadásáért, és felkérte, hogy a 
tanyáján telopitondö szőlőjében a munkála
toknál a felügyeletet vállalja el. — Azon 
gazdák és szőlőtulajdonosok, kik ezon elő
adáson meg nem jelontok — csak sajnál
kozni fognak. (Egy je len  volt.)

Sok a koldus. Nyíregyháza város jelen
tékeny költséggel építtette fel a szegényhá
zat és havi segély cimon sok pénzt fizet el 
évenként. Szabályrondolot is van mely a kol
dulást eltiltja. Ennek dacára mégis azt ta
pasztaljuk, hogy vannak holybeli és idegen 
alakok, akik a jobbmóduakat sarcolják. Van
nak, akik a tanyákon, utszóleken adóztatják
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inog a holyboli és vidékről bejáró közönsé
get. Mindez nem elég, mert átutazó, jólöltö
zött, munkabíró emberek keresnok föl, akik 
legtöbb esetben nőin is kérik, de követelik a 
sogélyt. Hát oz bizony sok, ezon segíteni 
kell, mert van nekünk elég terhűnk, ha az 
ingyonélő naplopokat nem kosztoljuk is.

Kereskedők és iparosok figyelmébe. (A
debreceni kamara hivatalos közleményei.)

Ócska fémanyagok eladása. 1962/1905. A 
magyar királyi államvasutak igazgatósága bu
dapesti főműhelyeinek szertárában az 1905. 
év első felében feleslegként összegyűlő és 
nélkülözhető fémanyagokat eladni óhajtva, 
nyilvános pályázatot hirdet. A további rész
letekre a kamarától nyerhető felvilágosítás.

Minták mcgtelcinthetése. 1721/1905. A csá
szári és királyi közös hadügymiuister ur in
tézkedett, miszerint a császári és királyi 
utászszortár által beszereztetni szokott cziíc- 
kok mintái jövőre a 7. utászzászlóaljnál, Buda
pesten, az ajánlatot tenni szándékozók által 
megtekinthetők logyenok.

Álarcos bál. A helybeli iparos-ifjak egy- 
loto által 7-ón a Koronában tartott álarcos 
bál sikere a várakozást felülmúlta. Jól mula
tott ott mindenki. Még a kora reggeli órákba 
is voltak vendégek, A jelmezek összoálhtása 
a nagy városok közönségének is dicséretére 
vállott volna. A „Japán Zenekar* előadása 
kitünően sikerült. A világposta és a konfetti 
csata is jól sikerült.

Szerencsétlenség. Békés József tiszalöki 
földmivos, véletlensógből pálinka helyett szón- 
kónogot ivott és súlyos belső sérülésüket szen
vedett. Az orvosok azonban hiszik életben 
maradását.

Árlejtés. A dobreezon — nyíregyháza— 
csap—ungvári th. ut túra—berkeszi szakaszá
nak kiópitósóhoz szükséges, mintegy 1-4000 m3 
kőanyagnak a szállítására az alispáni hiva
talban o hó 2y-ón árlejtés fog tartatni.

Gondnokság. A holyboli kir, törvényszék 
Beíinszki Péter döghei és Kosina András 
nyíregyházai lakosokat gondnokság alá he
lyezte.

Az országgyűlési képviselőt választók név
jegyzékének kiigazítása rendeltetett el a köz
ponti választmány által, melynek az előmun
kálatai rövidesen folyamatba tétetnek az 
ogósz megye területén.

Olcsó burgonya. A földmivelésügyi minis- 
ter 5 kor. 50 üli. q-kinti árban bocsát burgo
nyát a gazdaközönseg rendelkezésére. Bővebb 
felvilágosítást a községi elöljárók adnak.

Tolvajcsemeték. Molnár Gyula, Szabó Sáti 
dór, Fáby István és Őzócsi Gyula, 10—12 éves 
csavargó gyermekek, a vidéki fuvarosok és 
a mezőn foglalkozók tarisznyáit s más egye
beket lopkodtak el. A tolvajcsemetéket Varga 
Pál mezőőr elfogta és a rendőrségnek adta át.

Gyümölcsészeti tanfolyam. A „ Szabolcs - 
előterjesztése folytán a földmivelésügyi minis
tor jóakaratu figyelemmel kiséri vármegyénk 
szépon fejlődő gyümölcstermelését. Nem régen 
közöltük a gyümölcsészeti ministeri biztos 
kimutatását a vármegyénk területére ajánlható 
fajokról. Most a lelkészek és tanítók figyel
mét hívjuk fel a ministor egy üdvös intézke
désére. Ugyranis a gyümölcstenyésztós inog- 
kedvoltotéso és terjesztése érdekében a töld- 
mivelósügyi ministerium óvenkint kurzusokat 
rendez tanítók és lelkészek részére. A tava
szon ismét több kurzus lesz és pedig Keszt
helyen márc. 27-töl április 5-óig, Tordán április
3-tol április 12-óig, Kisszobonben április 6-téi 
április 15-ig. A kurzusokra ogyenkint 10 —16 
tanítót vesznek föl, a kik ellátást és utikölt- 

; ségot kapnak. A lelkészek részére Budaposten 
és Kolozsvárt lesznek kurzusok, előbbi ápri
lis 3-tól 8-ig, utóbbi április 10-töl április 15-ig. 
Összesen 24 lelkészt vesznek föl, a kik szin
tén útiköltséget és ellátást kapnak az államtól.

Mulatság Bátorban. A nyírbátori iparosok 
és kereskedők köre f. évi február hó 25-én 
tartotta téli táncvigalmát, mely sikerültsóg 
tekintetében az eddigieket is felülmúlta. Az 
olső négyest G0 pár táncolta, a mulatság pedig 
reggelig tartott. A régi jókedv és összetartás 
ezúttal is meg volt, de hiányzott a „deficit", 
a miVel a vidéki bálok végződni szoktak. 
(A körbál máskor is anélkül került ki.) Az 
történt ugyanis, hogy a bátori közönségen 
kívül az itteni kereskedőknek a messze vidé
ken lakó üzletfelei is készséggel küldték ado- 

i mányaikat a kör könyvtára javára, a mely
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az adakozók nemes 
hanem a bátori kereskedők jó hir-

ón figyel©® nemcsak
SZe" .  Y/ l , o n £  gjiveneK,

-ének is kitűnő bizonysága. E ritka szép 
ifr'-elem pedig követésre méltó, mert az össze
futás ápolása iparos, gyáros és kereskedő 
í?vstt törvén-” nélkül is meghozza azokat az 
k°Zl , . az önálló vámterülettől

x.
oldásokat

várU1 A készlet. E hó 7-én a helybeli közrak
tárnál 3309 mm- búza, 240°.° mm- rozs» 900 
ta ab és 300 mm. tengeri; a kisvárdainál 

6 0 ( 5 4  mm. búza, 20663 min. rozs, 110 
90 mm. zab és 300 mm. kukorica

mm
pedig
mm- árpa,
volt elraktározva.

Csődtömeg eladás, ür. Járossy Nándorhoz, 
mint a Goldstein M. Miksa volt helybeli ke- 
eskedö csödtömeggondnokához, az áruk és 

bolti felszerelések megvételére o hó 16-áig 
ajánlatok adhatók be. Bővebb felvilágosítás
sal a gondnok szolgál.

Gyakorlati baromfitenyésztés a cimo Part
ig, Géza ujj könyvének, mely szakszerűen 
és Gazdagon illusztrálva foglalkozik a tyúkok,
pulykák, gyöngytyukok, kacsák és ludak si
keres tenyésztésével. Parthay ezen könyve 
nemcsak az egyetlen legjobb baromfitenyész- 
tési munka, hanem teljesen gyakorlati ala
pon van írva igy minden tenyésztő nagy hasz
nát veheti. Ára 3 korona, és az összeg elő
jeles beküldése mellett megrendelhető a .Szár
nyasaink" cimü baromfitenyésztési s/aklap 
kiadóhivatalában, Budapesten, VII kor., Rot- 
tenbiller-utcza 30. szám.

Festőművészek és műkedvelő festők szép 
képeket csak akkor festhetnek, ha linóm fes
tészeti szereket használnak, melyek beszerzé
sére Földes Gyula festőművészed szorek szak
üzlete Budapest, IV. Eskü-ut 6. (Klotild palota) 
az egvedüli forrás.

Hazank legbecsesebb szőlője. A filoxerá- 
nak teljesen ellentálló, permetezni soha nem 
kell, mert semmiféle betegség sem lombját, 
sem termését meg nem támadja. Téli hideg
a takaratlan vesszőjét soha meg nem fa
gyasztja, ezenkívül még rendkívüli becse, 
hogy igon korán érik — augusztus 15 — 20, 
között — rendkívül bőtermó és bora oly erős 
és édes, hogy a nehéz olasz borok semmi
ben sem múlják felül. Ez a „Dela\vare“ köz
vetlen termő szóló, melynek részletes leírá
sát — ábrán is bemutatva — úgy a homok, 
mint a hegyi szolótelepitökot érdeklólog az 
.Érmeilöki első szőlöoltványtelep“ Nagyká- 
gya (Biharm.) ingyen és bérmentvo küldi 
meg mindenkinek, ki cimót egy levelezőla
pon tudatja. Utt 16 óv óta szaporítják s ma 
már 27 katasztrális hold van ebből teljesen 
fajtisztán telepítve. Ezen telepnek mai szá
munk hirdetési rovatában közölt .Szőlőlugast 
ültessünk'' cimü hirdetésre felhívjuk olvasóink 
becses ügyeimét.

Tüdöbajos gyermekek orvosi kozolése od- 
o nehéz volt, mert az orvosi tudo

mány nem rendelkezett oly szerrel, melyet 
gyermeknek adhattak volna. Az utálatos creosot-
pr.
utálatt
Ián nem alkalmazhatók!’ A „Sirolin* beveze
tése Ifiytán ezen hiány megszűnt. A „Sirolin* 
felett - kellemes szagu és jóizü syrup, melyet 
a gyermekek szívesen ' esznek és könnyen 
emésztenek. Ezen szern îv kiváló gyógyha- 
tása számos előkelő or.os tapasztalatain alap
szik, é- minden kétségen felül áll. A lesová
nyodott, sápadt kicsinyek a „Sirolin“-nak rö
vid hu-ználata után jó étvágyat kapnak és 
nem okára gömbölyű, piros arcot nyernek, 
roig a betegség tünetei lassankiat elmúlnak.

Margit crém. Kevés hölgy” van az or
szágban, ki a Földes Kelemen gyógyszerész 
ezen kiváló arckenőcsét no ismerné. Ugyanis 
as' ö ,zes szépitő-szerek között a Földes-féle 
Margit-cróm örvend a legnagyobb kelen
dőségnek, mert teljesen ártalmatlan, a bőr 
®índ' nnemü tisztátlanságát, szeplöt, pattanást, 
unité- sort stb. néhány nap alatt eltávolítja és 
az arcot üdévé, fiatallá varázsolja. Nemcsak 
az arcbőrt, hanem a nyak, váll és kéz fehé
rítésére és szépítésére is használják. Nagy 
tégely- 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítő
nél földes gyógyszerésznél Aradon, és min- 
den g)”ógyszertárban. — Utánzatoktól óvakod
junk.

Ismételt nagy betörés M. szigeten. A mára- 
rnarosszigeti takarók és hitelbanknál f. hó 

. n éjjel betörtek, és az egyik pónzszek- 
rónynek angol szerszámokkal történt meg-

dig fel
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iriiparutumok, melynek felnőttek által is csak 
tálattal vétetnek be, gy”ermokeknél egyálta-

fúrása után 5000. k. készpénzt és egyréb ér
ték papírokat vittek el. Az intézet betörés 
ellen az .Első magyar általános biztosító 
társaságinál volt biztosítva.

Szőlőművelés. Már többször volt alkal
munk megemlékezni a Nagyőszön létesített 
.Millennium “-telep szölöojtványszaporitó-telep- 
röl, a nagyszontmiklósi, knózi és pakáczi 
fiókokkal Királyfi közjegyzői okiratokkal ki
mutattuk annak terjedelmét, üzemképességét, 
nagyságát, forgalmát és megbízhatóságát. Igazi 
fogalma ezon mintatelepről csak annak lesz, 
ki szomélyeson szerez meggyőződést ezen 
szőlőiskola nagyszerűségéről. Az 1896-ik év
ben még csak 200 négyszögül nagyságú kísér
leti telepből =  a mint arról mi is személye
sen meggyőződtünk — Buding Károly telep
tulajdonos oly mintatelepet létesített, amoly- 
hez hasonló kiterjedésű és berendezésű sző
lőiskola széles az országban — sőt még az 
ország határán túl is — nem létezik. Ott ta
láljuk a fajtiszta óriási anyatáblákat, az ojt- 
ványiskolákat, dugvány- és zöldojtványfisko- 
lákat, a gyönyörű, szebbnél-szebb termőszö- 
lőkkol. Rend, pontosság és csin mindenben. 
Ott a szocziális kérdés is gyönyörű megoldást 
nyer. Ezer és ezer munkáskéz kap állandó 
foglalkozást, ami másként nem is lehet, ha 
elgondoljuk, hogy évente 15—20 millió számra 
termesztőinek amerikai vadvosszök, gyöke
resek, zöldojtványok, dugványok és gyöke
res szólőojtványok. Amerikai rendszer szerint 
nagy'szerü vizomelőkkei, szélmotorokkal és 
vízmüvekkel, az összes iskolák keresztül- 
kasul artézi kutak módjára földalatti vízveze
tékkel vannak ellátva, és igy'’ a szárazság
— amiben tavaly nekünk is nagy részünk 
volt — eme iskolákban hatalmát nem érez
tetheti. Ezen gyakorlati és gyönyörű beren- 
dozós óriási összegeket emészthetett fel, de 
van is reményünk hozzá, hogy a szőlészet 
iránt érdeklődők csakis ott fogják szükség
letüket beszerezni, ami mindenesetre oly” 
kerttulajdonosok saját érdeke is, kik szép, 
egészséges, fajtiszta és tartós szőlészeti ter
mények és szólőojtványok birtokába akarnak 
jutni. Amint a Buding Károly” teloptulajdonos 
által szerkesztőit képes nagy árjegyzékből
— amely” árjegyzék egy szőlészeti mü számba 
vehető — mi is meggyőződést szereztünk, az 
árak is oly alacsonyak, hogy azok olcsó
ság tekintetében minden más hasonló válla- 
latu teleppel a versenyt felvehetik.

Tömeges magszállitás az államnak. Mak- 
falvay Géza földmivelósügyi államtitkár, Si- 
erbán János kir. jószágigazgató kíséretében 
a napokban meglátogatta Mauthner Ödön cs. 
és kir. udvari magkereskodósónek Budapest, 
Rottenbillor-u. 33 sz. alatt levő központi te
lepét és az állam részére nagyobb megren
delést tett lóhere és lucerna magból. Ez al
kalommal nagy érdeklődéssel megtekintette 
az egész telepet, a hol most a tavasz idején 
140 főből álló személyzet bonyolítja lo a mag 
szétküldésének nagy” munkáját.

Helybeli úriember óhajtana magán 
tulajdonosoknál ház-, föld-, szőlőiéi ügyele
teket elvállalni, kiskorúaknál ingyen. Le
velekre válaszol. Cim a kiadóhivatalban.

K ö h ö g é s , re k e d t s é g  és  e ln y á l -  
k á s o d á s  e lle n  le g h a tá s o s a b b  s z e r  
a z  a k á c z v i r á g m é z - c u k o r k a  a m e 
ly e t  k e l le m e s  iz é n é l fo g v a  a g y e r 
m e k e k  is  s  z  i v  e s e n m e g e s z n e k .
E g y  d o b o z  á r a  4 0  f i l lé r .  K a p h a tó  
e g y e d ü l  d r ,  S z o p k ó  D e z s ő  „ A r a n y -  
s a s 11 g y ó g y s z e r t á r á b a n ,  N y ír e g y 
h á z á n  P a z o n y i -u t c a  3 . s z á m .

Termény árak:
Búza.................................
R ozs........................
Á rpa .................................
Zab

foglalkozást űző lakosait is érzékenyen súj
taná. A Hortobágyon kétségtelenül megálla
pították a sáskapetók jelenlétét s igy való
színű, hogy megyénk is fertőzve van tojá
sokkal, sőt ha nem is volna ; kiszámíthatatlan 
következményeket vonhat maga után a Hor
tobágyon való észlelet, amennyiben a sáskák 
könnyen átjöhetnek megyénkbe is.

A m. kir. rovartani állomás által la
punknak megküldött védekezési eljárás szerint 
kora tavaszai lehet legnagyobb sikerrel irtani a 
sáskákat. Az óvintézkedéseket közöljük és 
ajánljuk a lakosságnak a birtokuk figyelem
mel való tartását, hogy” a veszély jelentke
zése esetén azonnal meglehessen kezdeni az 
irtást is. A védekezési útmutató a következő
ket tanácsolja:

1. Olasz sáska (Caloptenus italicus)
Az olasz sáskát a gazdák több helyütt 

összetévesztették a marokkói sáskával. A kettő 
között leginkább az a különbség ötlik szembe, 
hogy” a marokkói sáska elömellkasának (a 
nép nyelvén: nyakának) háti oldalán már 
lárva korában X-alaku jegy van, mig az 
olasz sáskának ezen test részén semmiféle 
ilyen rajz nincsen. Ha már megszárnyasodtak, 
akkor az olasz sáskát könnyen meg lehet 
ismerni arról, hogy” szárnyai (az alsó, szárny
fedők alá rejtett szárnyak, melyet csak repü
léskor feszit ki) szép rózsaszín pirosak, mint 
az őszibarack virágja; mig a marokkói sáska 
alsó szárnyrai színtelenek.

A marokkói sáska ellen, a mig szárnya 
nincs, az u. n. „cziprusi vászonsövény‘-ekkel 
védekezünk; az olasz sáska ellen azonban 
ez az eljárás azért nem alkalmas, mert ezt a 
sáskafajt nem lehet jól hajtani. Egynéhány 
lépésnyi terelés után már csökönyös kezd 
lenni és utoljára inkább agyonvereti, vagy 
agyontapostatja magát, mintsem hogy a kí
vánt irányban haladna.

Az olasz sáska ellen tehát csak a kö
vetkező védekezési módokat lehet ajánlani:

a) A rovarfogó hálókkal való összehá- 
lózás. Ezek fanyólbe erősített 30—35 cm. át
mérőjű vaskarikák, melyekre házi vászonból 
készült 50—60 cm. hosszú kis zsákok van
nak varrva. Ezekkel folyton föl és alá járva 
és a hálót kaszáló mozdulatokkal folytonosan 
jobbra-halra himbálva, sokat össze lehet fogni. 
Ha a kéz kifáradt, akkor a hálót a nyílásá
nál, szájánál, tehát közvetlenül a karika mel
lett, hamar összefogjuk, hogy a sáskák ki ne 
szökhessenek. Az igy összeszedegetett sáskát 
azután a munkások után haladó szekéren 
vízzel félig telt hordóba öntik. A fogat ko
csisa pedig őrködik, hogy a hordóba öntött 
sáskák a vízből ki ne mászhassanak, mely
ben különben néhány perez múlva megfulad- 
nak. Az összehálózást szárnytalanok és szár
nyasak, kicsinyek és nagyok ellen is lehet 
használni. Vigyázni kell arra, hogy a háló
zok a sáskalepett terület széléről haladjanak 
közepe felé.

b) Hajtással. Ámbár az olasz sáska ne
hezen terelhető a gödörbe, mégis lehet ellene 
a hajtással is védekezni, ha sok hajtó áll

9 1 0 -
6.80—
7-70—
6-90-

Tengori.................................  7 70-

lyos
csak

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Sáskajárás,
Szabolcsvárinogye gazdaközönségót su- 

fonyogeti, mely azonban nem-csapas
gazdálkodót, de a varmegye

rendelkezésre. Ilyenkor kisebb területrészletet 
(1—2 holdat) körülfognak a hajtők és a sás
kákat lassan a közép felé terelik. Ha már oly 
sűrűén vannak, hogy a talaj fekete tőlük, 
akkor seprűkkel vagy hajlékony vesszőköte- 
gekkel agyonverik. Á hajtással az égetést is 
össze lehet kapcsolni ott, ahol bőven van 
szalma. Ilyenkor a hajtőkor közepén egy na
gyobb (15—20 lépés átmérőjű) kerek foltot 
jó vastagon szalmával tele kell szórni, melyre 
a sáskák igen szívesen rámennek. Ha már 
elhelyezkedtek rajta, akkor a szalmát egy
szerre kell köröskörül meggy uj tani. A hajtás
sal való védekezés csak addig alkalmazható 
egész napon át, mig a sáskáknak nincsen 
szárnyuk; ha a sáskák már szárnyasok, ak
kor ez a vedekezésmód csak a reggeli és 
esteli órákban, vagy borult időben vezet 
sikerre.

c) A legjobb eredményt adja a tavasz- 
szal, mindjárt a tojásból való kikelés után al
kalmazott irtás. E végből az előbbi évben 
sáskákkal lepett dűlőkben a fel nem szántott 
területeket figyelemmel kelt ellenőrizni, mert 
a még csak nehány napos sáskák (melyekből 
ilyenkor 14 ezer fór el egy literbe) ez idő- 
tájban nógyszögméternyi nagyságú foltokon 
vannak inóhrajszerüleg összecsomósodva. Eze
ket az összeverődő társaságokat különösen 

más i a hűvösebb órákban seprőkkel ©gytől-egvig

9.25
6- 90
7- 80 
7-00 
7*80
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agyon lehet verni. Hálóba is bele lehet őket 
seperni és az 1. pont alatti módon megsem
misíteni.

d) A pulykáknak a sáskalepett területre 
való hajtása a legkitűnőbb módja az irtásnak. 
Mikor a sáskák még kicsinyek, igen sokat 
elfogyaszt belőlük a pulyka egy nap alatt. 
Azért sáskáktól meglepett vidékeken nem 
kellene elmulasztani a tömeges pulykane- 
velést.

e) A talajmíveléssel is sok sáskát el le
het pusztítani. Tapasztalás mutatja, hogy a 
mély szántáskor a föld alá került tojásból 
kikelő lárva nem bir a föld színére vergődni, 
hanem a fölötte levő földréteg alatt elpusz
tul. Azért április közepéig minden ugar földet, 
mely a sáskalepett dűlőkben van, egyszer 
föl kellene szántani. A második szántást azon
ban jobb akkorra hagyni, mikor a lárvák 
már kikeltek a tojásaól; mert megeshetik, 
hogy a második szántásnál az első szántás
sal föld alá került tojástokok egy része me
gint a föld színére kerülne és a bonne lévő 
tojások kikelnek.

2. A marokkói sáska (Stauromtus maroc- 
canás). E rovar a múlt század nyolcvanas 
évei végén Pest, J.-Nagy-Kun-Szolnok, Csong- 
rád és Toroutál vármegyék területén mutat
kozott óriási mennyiségben. Irtására egyetlen 
hathatós eszköznek a cziprusi vászon sövény 
bizonyult. Ezen irtásmód lényege abban áll, 
hogy a még szárnyatlan, fiatal sáskák töme
gét vászonsövényekkel bekerített holyokbe 
tereljük és ott gödrökbe hajtuk. Ezen irtás
mód csakis a sáskák szárnyasodásáig, körül
belül junius 10-éig alkalmazható.

E sáska ellen a védekezés, minthogy e 
rovar megjelenése közcsapás számba megy, 
csak közerő felhasználása után történhetik. 
Az eljárás mikéntjét a védekezést vezető 
szakközeg a helyi körülmények figyelembe 
vételével, esetről-esetre állapítja meg.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek- Munkáikat helyszűke miatt 

hagytuk a jövő számra. Ismételten kérjük 
munkatársainkat, hogy a határidőhöz nem 
kötött dolgozataikat a hét elején szívesked
jenek hozzánk juttatni, mivel a hót végén 
érkezőket technikai okok miatt nem tudjuk 
a legközelebbi számban leadni,

„Dal az ibolyáról.* Mihelyt aktuális lesz 
jön, — ma még kissé korán ibolyáról — de 
különösen szerelemről dalolni; a természetes, 
valódi illatos ibolya még nem jött meg, a 
természetes valódi szerelem pedig már nem 
aktuális. — Várjunk tehát egy keveset.

Nyilttér.*)

Miiéi I l i  értesítés üelyeít!
Özvegy Jiiger Izsákné bájos leá

nyát, Laura kisasszonyt, eljegyezte 
Tlilhofer Albert, nagykanizsai ter
mény nagykereskedő, a Milliofer S. 
és fiai eég beltagja.

Bérbe venni szándékozók kötelesek ki
nyilatkoztatni ajánlataikban, hogy az árverési 
feltételeket ismerik éz azoknak pontjait ma
gokra kötelezőknek tartják.

Az árverési feltételek a városi gazda
sági tanácsosi hivatalban naponta a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők s azoknak egy-egy 
példánya átvehető.

Vidéki érdeklődőknek a feltételek je
lentkezés esetén posta utján azonnal meg
fognak küldetni.

Nyíregyházán, 1905. évi március hó 4-én.
M á j e r s z k y  B é la ,

polgármester.
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Van szerencsém a n. é. 
közönség b. tudomására hozni, 
hogy általánosan elismert kitűnő 
minőségű -----  —

női-, férfi- és gyermek 
g l a c e  és s z a r v a s k o r

=  keztyük =
Szabolcsmegyében kizárólag

EISLER KAROLY
divat- és czipö üzltében,

N y i r e g y h á z á n k a p hat ó  k. 

Tisztelettel:
=  J E ZACH AEIAS =

Bécs. Karlsbad.
T elephon  114. T e lephon  114.

2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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*) E  rovat a la tt közlőitekért nem vállal felelősséget 
a .Szerkesztőséi?.

Hirdetések.
K. 2142/1905.

H ird e tm é n y.
Nyíregyháza rendezett tanácsú város a 

belső piacáD fekvő „Korona* szállodájára, 
mely áll 39 vendégszobából, bál és étterem
ből, vendéglős lakás, sörcsarnok, korcsma, 
kávéház és a hozzátartozó mellékhelyiségek
ből a folyó évi november hó 1 - töl kezdve 
10 azaz tiz egymásután kövotkező évre zárt 
Írásbeli verseny tárgyalást hirdet.

Az árverési feltételek 19-ik pontjára is 
kiterjesztendő zárt ajánlatok, a melyhoz az 
óvadék lotéti elismervénye csatolandó, folyó 
évi március hó 27-ik napjának déli 10 órájáig 
a polgármesterhez adandók be.

Szőlőlugast
ul'essünk minden ház mellé és kertje nkben 

lóid- és homoktalajon.
. .  A 8*015 hazánkban m indenütt m egterem  s nincsen olvan 
vefhm i6 J nCk fa!a mcllett a legcsekélyebb gondozással feine-
kerüéseknek ™b\ m™kÍvU,1 mis épületeknek, kerteknek, KeruesoKnek stb. a legremekebb dísze, anélkül liocv a leo-
lV r ie g h á lA  hToKahhlf0g!;l' n -í “Z használható rég ek b ő l,

p  -re il b ^ ümolc8- m crt m inden évben terem K ire azonban nem minden szőlőfnj alkalmas (bár mind
Som hLr m e « 0)' r rt nasryübbrésze ha megnő is term ést nem hoz, ezért sokan nem értek  el eredm ényt eddiir ltol 
lugasnak alkalm as fajokat ültettek, azok bőven e llő tö k  házukat
édes*sző1őkkeí?Ul̂ 8 W*ín a b*ki«‘"‘bb muskaklym^ 

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fénynyomatu ka-
t. l v glío v o W in?k lngy" ‘! 08 bérm entve küldetik meg, aki címét , g j  leveli zo lapon tudatja. Horfaju szőlőoltványok is méo- 
P,a,?y f m ennyiségben kaphatók lezzállitott Arakon. Borok cs ő 
ladi fogyasztásra >0 1. és feljebb olcsó árhnn n  i, 
sima, ültetéshez és ebből borm inta. * ”D cllw arc“

ÉmiGiIéki első szölőoltványtelep Nütjy-KátjyQ, 
Biharniegyc.

H A lakadalmi meghívó, 
névjegy,
levélpapír cégnyomással, 
rovatos ív,
alapszabály vagy más eféle
falragasz,
gyászjelentés,
évi mérleg,
számla űrlap stb. stb.

az élet szükségleteiben előforduló bármi
lyen nyomtatványra van szüksége, 

forduljon bizalommal a

PIRINGER JÁNOS
könyvnyom dájához  

Nyíregyháza, Városház-palota
hol olcsó árszámitással csinos kivitelű 
nyomtatványok készülnek, mindenkor a 
megrendelő kívánsága szerint a legmo

dernebb előállításban.
Kész nyomtatványok raktára.

A nyomdával könyvkötészet is van 
összekötve.

896/1905. áü.

Árverési hirdetmény.
Nyíregyháza város árvaszéke közhírré 

teszi, hogy a nyíregyházi 1301 sz. betét
ben 1712. kataszteri hrszám alatt fölvett, 
2S2 □-öl térmértékkel biró, Szarvas-utca 
4 számú s kiskorú Benczúr Éva tulajdo
nát képező házasbelsőség összes tartozé
kával együtt, az 1905. évi március hó 
20-ik napján d. e. 10 órakor a városháza 
kis tanácstermében megtartandó önkén
tes nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
felül el fog adatni.

Kikiáltási ár 17000 azaz Tizenhét
ezer korona.

Bánompénz a kikiáltási ár 10°/o-a, 
s készpénzben teendő le.

A vételáraz eljárás jóváhagyása után 
készpénzben, s azonnal lefizetendő.

Ha vevő fizetési kötelezettségenek a 
kikötött határidőn belől eleget nem tesz, 
bánompénzét elveszti, s kárára és veszé
lyére újabb árverés fog elrendeltetni.

Vevő 1905. augusztus hó 1-én lép 
birtokba, de tartozik a vételtárgyát ké
pező ingatlant jóváhagyás után azonnal, s 
teljes értéke erejéig tűzkár ellen bizto
sítani.

Kelt Nyíregyháza város árvaszékének 
1905. március hó 9-én tartott üléséből.

Bogár Lajos,
h. árvaszéki elnök.

• • • • N M H N a M M H H I I M N N I M i e i

5 Angol férfi-szövet raktárt I
®  *
01 sikerült olcsó árban megvennem, amelyet vevőkörömnek J

|  bámulatos olcsó árban |
#  szándékozom rendelkezésére bocsájtani. Ajánlom minden- •
(g Kinek, h o g y  szükségletét beszerezze, amíg ezen alk a lm i §  
|  vételből tart. ®
® Tisztelettel g
•  zoidség-tér. Práger Károly. I



„ S Z A B O L C S " 9

f

Tel efon s z á m  93. T e le fo n  s z á m  93.

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy üzletem et eladóvá  
tettem  s hogy az áruraktópt kisebbítsem , az alanti árukat, úgymint: 
a  l e g ú j a b b  divatu valódi Honi női blous-selvem méterje 2 kor. Himalaya tavaszi 
nagykendó 10 kor. Glasse keztyük 1.40 kor. Hosszú harisnyák 80 fillér. 
Ohevraux, Box fűzős és gombos divatos cipők 13 koronáért és az összes

férfi divatcikkek
óriási Választékban

hasonló árakért.
Továbbá mintegy 3 0 0 0  m éter divatos angol és hazai öltöny  

és fe lö ltő  szövetet 3 koronától kezdve bocsájtok a n. é. közönség rendel
kezésere.

A nálam vásárolt szövetekből egy teljes öltöny elkészítése
16 koronába kerül.

Tisztelettel

Nagyobb vállalat miatt az tíz- K E R E K E S  PÁ L

0

lohasztja a test elzsirosodását, ártalmalan- 
ságáért jót állás. Thile soványitó theája, 
miről legjobb bizonyítványok tanúskodnak.

H elyb en  csom agja 2 K . 
V id ék re 2 kor. 5 0  fii.
Bér mentve,  u t á n v é t  mellett kapható

= Tőrök József=

let
, , ,  , , i . , , . j ,  férfi divat-üzlete és szabóságaeladó es a helyiség kiadó. városház-utca 3.

gyógyszertárában, Budapest, Királv-utc a

Nyíregyházán, a vasúti temető 
és villamgyár közti telepen 

vannak eladó több a vészen túl
esett magyar és keresztezett

anyakoczák, 2 db. kan
a mely fajban 20 év óta beteg

ség nem volt.

.1

I
U J J ! X J j !

COOK»JOHNSON
Tsrea'i telepünk a kereskedelm i, kerti és disz- I  
növények jól gondozott és gazdag gyűjtem énye *

Erfurti és egyéb magvaink !
a legfrissebbek, a m ellett meglepően olesók és I  

minden 5 koronát  meghaladd rendelés  po r tó m en te s .  :

l  Legnemesebb rózsafajok % í
szinpmnp: / ■ változatban. Köztük több újdonság is. 
P e la r g o n iá k  legbevsesebb iajai. Szamócák.

M ; i-t i/sii köszm éte- és ribizke-fák.
Több millió fajtiszta , dtis gyökerű  gyü

mölcs- és diszfa-csem ete.
Mimiin ta la jb a n  dis/.Iő téli évelő virágfajok. 
Sz". -1: /. legalkalm asabb ju tafonál és egyéb 

kertészeti különlegességek.
K-itek díszítése, á talakítása és építése a lég

in Ízlés alkalm azásával. Levélbeli megien- 
■leltsre legpontosabban szolgáljuk ki vevőinket.

Eötvös Lajos és Társai
.......  mi kertészete Tárcái (Zemplénmegye).

I A 1. alakú és legnagyobb súlyú takarnia
i  i ; i ;t ■ - konyhakerti term ényért 60, 20, és 

korona ju talom  aranyban.

r

amer. szabadalm. tyukszemgyürüje.
A je lenkor legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű 
hatással és azonnal csilapitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógyszertárban A-ztria-Magyarország- 
ban. 1 darab borítékban 20 lillér, 0 darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magyarország részére: Török József gyógy
szertára Budapest, VI., K irály-u tca  12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére : „A 

3zam aritánr.shoz“, Grác.
’f ’ ̂  i f '  Df ü f ’f ’f W T W W W W W 'W W W

j „Milleniumtelep“ Nagyösz. j
j
!

I

♦ 
!
I 

j
________________________ i
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Eladó takarmány
Körül belől 300 métermázsa 

jó minőségű lóhere egy kazal
ban eladó bilii határban fekvő 
birtokomon.

Értekezhetni
Klein Mórral
Nagy-Kallóban.

|  csak annak lesz, aki ingyen kéri i 
j Magyarország legnagyobb szőlőiskolá- * 
I jának árjegyzékét, amely szőlőiskola |
Í állami segóiylyel és állami felügyelőt t 

mellett létesült. f
t...

Tictanitási jelentés.
Van szerencsém a hely

beli és vidéki n. é. közönség 
L tudomására hozni, hogy

tánctanitási
óráimat

a központi elemi iskola dísz
termében f. évi március hó
8-án megkezdtem.

Beiratkozások a tanfo
lyamra elfogadtatnak Piringer 
•lánosné úrnő könyvkereko-
désében.

A n. é. közönség b. párt
fogasát kérve maradtam 

Nyíregyházán, 1905. évi 
lebruár hóban.

mély tisztelettel
Aiföldy Károly,

táncztanár.

PG- 5000 FO RIN T JUTALOM
szakálnéSküliek és ko p a szo k na k.

Szakái és baj 8 nap alatt a valód i dánországi „M os-balzsam ‘‘
által F iatal, öreg, férfi és nő csak a ,,M  o s - b a lZ s a m o t* ’ h a sz 
nálja szakái, baj és szemöldök növesztésre, mert bebizonvult tény, 
hogy a „ 3 E o S -b a lz s a m “  a modern tudomány egyedüli szere. mely 
bedörzsölés által a  hajpupilákat annyira befolyásolja, hogy a haj 
azonnal kinő. Á rtalm atlanságáért szavatolunk. Ha ez nem igaz,
fizetünk 5 0 0 0  fo r in to t  ké szpénzben
m inden szakálnélküli és kopasznak, a ki a „H os-bal 
zsam ot‘, hat hétig  siker nélkül használta . Cégünk az
egyedüli, mely ilyennemü szavatosságot vállal. Orvosi leírások és 

ajáidatok. U tánzásoktól óvakodni kell. 
>Mos-balzsamá“-val eszközölt kísérleteim re vonatkozólag értesíthe
tem, hogy avval teljesen meg vagyok elégedve. Már 8 nap után 
kinőtt a” haj és dacára annak, hogy a haj világos és puha volt, 
mégis erősnek mutatkozott. Két hét után  a szakái természetes színét 
vette fel és még csak akkor tűnt ki a  balzsam felette kedvező h a 
tása. Köszönetéin kifejezése mellett vagyok I. C. Dr, Tverg K openhága 

Kn alulírott a valódi dánországi „Mos-balzsamot“ a haj előhívására 
mint csalhatatlan szert m indenkinek ajánlhatom Hosszú ideig erős 
hajhullásban szevedtem, olyannyira, hogy teljesen kopasz részek 
keletkeztek. Miután azonban 3 hétig a „Mos-balzsamot“ használtam , 
a haj kinőtt, sűrű és erős lett. M. 0 . Andersen Ny. V estetgade 5.

Kopenhága."
D iszkrét csomagolás A pénz előlegos beküldése vagy utánvéttel kapható. M egrendelhető a világ 

legnagyobb különlegességi üzletel) ^ ^  ^  ,  m

EVSos-SVSaaasinet, Kopenhage 3 4 6 . Dam a. = = = = =
^Levelezőlap lí» fillér, levélre 25 fillér porto.)
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Benzinmotorok, gőzcséplőkészletek
a r a t ó g é p e k  és  egyéb  m e z ő g a z d a s á g i  gépek

le g ú ja b b  s z e r k e z e t b e n  és le g jo b b  k iv ite lb e n  k a p h a tó k

A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynökségénél
--------- B U D A P E ST . V. V á ei-k ö ru t 32. = = =

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.

ásás

rrrrrrrrrrrnrrrrTiTk

KÜLÖNLEGESSÉGI
mmmm

|

I
b
a
fi

mindennemű g a z d a s á g i  g é p e k ,  
m ű s z a k i  c ik k e k  és m a lo m 
b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 
találhatók ------ -----

9►3

ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi
teleket is elvállal.

Fóüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi téren. 
Fióküzlet: Mátészalkán.

fí
f!
fi

E g y le tek  és
=k á véház tulaj donosok= 
—  f i g y e l m é b e .  —
A nyíregyházi „Kereskedő Társulat" vá
lasztmányának határozata szerint a még 
teljesen h a s z n á l a t l a n  állapotban levő 

■ ■■■—  kávéházi bútorok, u. m. =■■

márvány-, játék- és billiárd-
asztal ok,  stb.  darabonkint, vagy egy 
= = = = =  tömegben, mélyen a = = = = =

b e s z e r z é s i  á r o n  a l u l
eladatnak. Értekezhetni: Ungár Lajos meg
bízottnál. Ká l l a i - u t c a  9, szám alatt.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmciite- 
scn küldünk egy próbát a Co- 
zaporból. Kávé, tea, étel vagy 
szeszes italban egyformán ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, m int a világ 

minden szóbeszéde a tartózkodásról, mert 
a csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan hat, hogy azt fele
ség, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
mégesak nem is sejti mi okozta javulását, 

Coza a családok ezreit békitette  ki 
ismét, sok sok ezer férfit a  szégyen és 
becstelenségtől m egm entett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzletem berek 
lettek. Temérdek fiatalem bert a jó  ú tra 

és szerencséjéhez segített és sok em bernek életét számos 
évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak kik kívánják egy próba adagot és egy köszönő Írá
sokkal te lt könyvet dij és költségm entesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. K ezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és k-k 
bárkinek díjmentesen egy könyvet adnak a következők : Nagy Kálmán gyógyszeresz ur.

Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyír
egyházán kívül lakok egyenesen Londonba intézzék.

S z é lh a jt ó  és  görcs*  
-•••: c s i l la p ító  =====

Biebergeil-
= =  C seppek=
É tvágyat előidéző és emésztést! 

elősegítő háziszer

Egy üveg ára I korona.
Két üvegnél kevesebb — utánvét I 
2 kor. 50 fillér — nem küldetik |

Megrendelhető :
Julius Bittner gyógyszertára,
=  Gloggnitz (Nied.-Oest). = j

K érjen csak

Selle & Kary’s

INGYEN PROI5A 1M7 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 2f> fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA 1NSTHTTE 
(Dept. 137).

G2, Chunccry Lnne, 
London,. ANGLIA.

vvvvw  w vv w

»  ■— — — — — TI ■ ■ - VT T<—  ■«.*** *

! legjobb tisztítószert mindenféle ! j sárga és fekete cipőhöz, j
|  Különösen ajánlható
• Boxcalfs-, Oscaría-, Chevraux- és Lack : 
! cipőknek.
i Bécs, Xli I. *

i

A la p i t t a t o t t  1832-ben.

FEBHOLENDT-
fénymáz és NIGRIN czipöcréme
a világ legjobb tisztiószerei. 
Gyönyörű fényt adnak és a 

bőr tartósságát emelik,
—  M in d e n ü tt  k a p h a tó . ~

| 241 1905. v. szára.
*

Árverési hirdetmény.

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Fö des-féle 
MARGIT CRÉM

Hölgyek részére
nélkülözhetetlen !

Legjobb
szépitőszer!

pár nap alati eltávolít szepl-t, máj- foltot, pattanást, boratkát (Mittiser) és minden más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcot feliéi ré, simává varázsolja, üdít és Antalit. ARA: kistégely 1 kor., nagy 2 kor.
Kiváló toillot cikkok:

MARGIT-HÖLGYPOR (3 s/iuben) 1 kor. 20 01., MARGIT-8ZAPPAN 70 01. MA RGIT-FOG PÉP (Zubnpastii) 1 kor. MARGIT-ARC VÍZ 1 korona.
P ó s tán  u tá n v é tte l v agy  a pénz o lő legcs b e k ü l

d é se  u tá n  k ü ld i a k é s z i tő :

F Ö L D E S  K E L E M E Ngyégjs/erész ARAD.
K apható  m in d en  g y ó g y s z e r tá rb a n , d ro g é riáb an  

és illa t8zer-kernakcdé»ben .Főraktár N; ircgj búzán : Koránt! Imre, I>r. Szopkó I)e/.M>, MÁRTON József, Török G.t ula gyógyszertáraiban.

A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM 
A Földes-féle 
MARGIT-CRÉM

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai 
kii. jeliásbiióság 905. V. 207. szánni végzése által Álunk -Jó
zsef et Schőne cég végrehajtató javára Lichtshein Teréz nyír
egyházai cég ellen 322 korona 70 fillér tőke ennek 1904. év 
december hó 13 napjától számítandó 6%> kamatai és eddig 

i összesen <4 kor. S fíll. perköltség követelés erejéig elrendelt ki- 
j elégitési vég-rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1316 ko

rona 32 fillérre becsült rőfös aruk és bútorokból álló ingósá
gok nyilvános árverés utján eladatnak.

Aíely árverésnek a nyíregyházai kir .járásbíróságnak 1905. 
V. 207/2. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszí
nén, vagyis Nyíregyházán alperes üzletében leendő eszközlé
sére 1905. évi március hó 16 ik napjának d. e. 9 órája 
hatáiidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek beosáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. 
108. §-ban megállapított teltételek szerint lesz kifizetendő. 
Lelt Nyíregyházán, 1905. évi március hó 2. napján.

Oláh Gyula,
kir. bir. v é g r e h a j tó .

CZ.
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