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Ali lesz? . . .
I r ta :  Mándoky Lajos.

Budapest, 1903. junius 2. j
Mindenki dolgozik, tárad egy bizony

talan, egy vad célért, mit. eltakar a vég
telen jövő. Majd megáll és kérdezi, érde
mes-e beékelődni a jövőbe? Lelke liáborog 
és tépelödése a borzalmas .gondolatok özö
nével ólomsulykéjtff^itéliezedik agyára cs 
kérdezi, érdemesjpj&zen megölő, az egyén i 
értékét kipuszrítti-'^Iiarcban részt venni? 
Legmüvészibb. legcsodásabb egyén a nem
zet. Tud a nemzet gondolkodni? Miként 
az Isten! A megőrült ember gondolatmenete 
a sivatag világba vész el. él. járkál és a 
megsemmisült életet megérzékiteni hiába 
kisérelnök meg, de ha megnéztük ez élő
halottakat. hinni fogjuk, hogy nincs itt 
ellenmondás, ha azt mondjuk, hogy van 
még alsóbbrendű lét is! A mi létünk, a 
magyar nemzet léte, -z  alkotmányos ma
gvar nemzeté. Jó utas, ki büszkén hir
deted. hogy megtekintetted e földteke 
minden csodáját, csalódol, ha honunkba 
nem voltál! Mi vagyunk a legnagyobb 
csoda!

Mi a zürjén-vosttyákoknak idevetett 
népe. kiknek minden rokona megtudott 
halni, csak bennünket állított ide a vég

zet, hogy mint Ázsiának idevetett darabja 
harcoljunk egy évezreden keresztül Euró
páért, hogy aztán annak szedett-vedett 
népe azt mondhassa, hogy bennünket le- 
igázott.

Jöjj ide jó utas, nézd meg a rém
mesék országát, melyről meg nem rég 
azt olvastad, hogy a cs. kősók országa, a 
rablók világa, hová fejlődött? Lerázott 
magáról mindent, gyorsabban, miként a 
villám, hozzásimult korához oly lépések
kel, minőhöz fogható nincs és lázas tevé
kenységében észre nem vette, hogy mi
kor a munka jármába hajtotta szabad 
életének gyönyörű múltját, mellette a 
militarismus egy vad hajtása nőtt ki, 
észre nem vette, hogy az ő nyelvét, mint 
katona ajkára nem méltót, kisöpörték, el
kobozták és a mikor munkájában pihenőt 
tartva, elment, hogy akaratát hallassa le
adta szavazatát, hogy rejtek ajtókon kivitt 
nyelvét visszakivánja, több követelje: rá- 
csörditettek: „Csiba te !“ „Mióta van a 
rabszolgának akarata?44 „A tatár nép 
mire nem gondol?44 „Kaptok mindent jó  
emberek, de erre gondolni ne merjetek. “ 
„Nekem olyan többség nem kell. a melyik
nek nyelve van.“ „A ki a gennam smüst 
műveli, a ki a német színészetnek utat 
tör. a ki kérkedik azzal, hogy utálja, a 
mi nemzete leikéből fakad, az kegydijat

is kaphat a nemzet pénztárából, de a ki
nek nyelv kell, Szibériába vele.“ Téved
tem, az ő nagy bánatukra még csak Szi
bériánk sincs. A mi népünk különben ön
ként elmegy a bányákba, megunta már 
ezt a törvényesnek nevezett komédiát. 
Megfosztanak bennünket egy nagy erkölcsi 
erőtől, a törvények tiszteletétől. Vagy mi 
még, fejetlen csorda, nem értünk meg a 
parlamentaris kormányzatra? Mondjuk, 
hogy minden alkotmánybiziositó törvé
nyünk csak rongy papír, miken a pecsé
tes aláírás csak disz, de még akkor is 
marad valami, mi védelmünkre kel, a ter
mészet szava, mely az mutatja, hogy a 
csorda sem korlátozható bőgősében. A 
nyelvünk pedig talán mégis több valami
vel! Egyes tényeken épül fel minden, 
egy kis magyarrá válló fiúcska, pedig 
övéi között volt, azért sirta vissza a ma
gyar légkört, mert a szövetségeseink inté
zetének játszó gyermekei mindig azt mond
ták neki: _kis magyar kutya.“ Legyen 
úgy, egygyel több ok. hogy magyarul 
ugassunk.

A mi nyelvünk oly szép. hogy még 
ugatva is túlszárnyalja azon fokot, mit a 
/c»g>valók \ozea\ i tt .  a\ i*iu is bô M̂ i küiuii- 
ben nálunk senki vezényletről, csak a lét 
elévülhetetlen jogáról, minek sem törvény, 
sem napiparancs ellen nem mondhat és

T A R C A .
A lélek vándorlásáról.*)

I r t a : Dr. Silberfeld Jakab

Ha a földnek lakosa, a teremtés úgy
nevezett koronája, az ember az élet vásári 
zajába néha-néha elfáradva elgondolja, hogy 
miért küzd, miért harczol, melyek azok az 
ismeretlen rugók, a melyek folyton mozgat
ják az ö elöretürekedósének hajlamait és hogy 
mindennek a fáradságos küzdelemnek mi a 
vége, mi van ebben a zaklatott életfolyamat
án maradandó, a mi öt az elmúlás gondola

tával kiengesztelje, akkor bizony a lét és 
nemlét közötti örvény egy nagy kérdőjellé 
kanyarodik előtte. Es a végnek biztos tudata 
ébresztette fel az emberiségben a végtelen
ség érzetét, mint megnyugtató eszmét és ez 
a gondolat szülte aztán azt a törekvést, hogy 
a végtelenség, az örökkévalóság egyik prin
cípiumát önmagunkban keressük. Ezt a fölté-

*) K ivonat szerzőnek .A  lélekvándorlás tana a 
zsidó irodalom ban" e z ,  a bpesti orsz. rabbi-képző in té 
zettől pály adijjal k itün te te tt nagyobb tanulmányából.

tolt már a legrégibb időkben, a lélek eszmé
jében találták meg.

A lélek fogalmával tehát mindenfoku 
vallásos rendszereknél szorosan összefügg az 
a föltétel, hogy lelkünk halhatatlan. Ha a 

I test ol is enyészik, ha óletszerveink fel is 
I mondják a szolgálatot, lelkünk azért tovább 

ól. Ez a bit bizalommal tölti el a halandó 
szivét, hogy vergődései, küzdelmei nem czól- 
talanok, mert van benne az örökkévalóságnak 
egy része.

Ilogy mi a lélek ? Ki tudná azt meg
mondani. A legnagyobb bölcsek és gondol
kodók mindmegannyiképen határozzák meg 
a lélek mivoltát, a hány oldalról és a milyen 
szempontból tekintik annak nyijatkozásait. Az 
egyik szerint a lélek egy a testtől független 
önnálló lényeg, mások pedig megtagadnak 
tőle minden magánvaló létezést és azt mond
ják, hogy a lélek csak ismeretileg hordozója 
azoknak a tulajdonságoknak, melyek az em
bert jellemzik.

Hogy a léleknek azután mi a sorsa, ha 
elhagyta a testet, ezen a kérdésen minden 
idők nemzedékei törték a fejüket, de hiába, 
a sir mögött silrii homály leng, gyászos sö
tétség iszonya rémit. Ennek a homálynak az 
eloszlatására, ennek a sötétségnek a megvilá
gítására, a léleknek a halál után való álla

potát és helyét a legábrándosabb és igen 
sokféle irányokban találgatja az emberi kép
zelet. Már a legrégibb népeknél találkozunk 
a lélek halhatatlanságáról és a túlvilágról al
kotott képzelmekkel, a melyek feltüntetik a 
halandónak kétségbeesett tiltakozását az örö
kös megsemmisülés borzasztó gondolata ellen 
és megérzókitik a bizonytalanságban gyötrődő 
emberiség által óhajtva sejtett tulvilági éiotot. 
Ezen képzetek között igen sok ábrándos és 
misztikus hit foglal helyet, a melyek nagvon 
is érthetetlenek és hihetetlenek és mégis ki 
tudná azokat megczáfolni ?

Csodaszerüség és rejtelmessé" tekinte
tében az elköltözött lelkekről szóló emlóletek 
között bizonyára kimagaslik a lélekvándorlás 
tana. Sokak szerint ez volt a legrégibb módja 
és tanítása a túlvilágról szóló hitnek. Lessing 
például az emberiség gyermekkorából szár
mazó naiv ártatlan hipotézisnek tartja a lé
lekvándorlást, Kant pedig az emberi ész ter
mészetétől, formáitól származó filozófiai okos
kodásnak mondja. Hogy a lélekvándorlás hite 
valláserkölcsi jelenség lenne, vagy hogy bár
mily vallásnak alapelveiben lehetne keresnünk 
e tan gyökereit, ezt a legtöbben tagadják, 
a kik a különbőzé népek művelődés történe
tével foglalkoztak. Mert a lélekvándorlás, 
mint a bűnös léleknek a vezeklése és tisz-
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minden mi ellentmond, jogászi okoskodás 
vagy hazug.

A parlament megczövekesedett e kér
désben és a ki tágít, soh sem volt és 
nem is lesz hű katonája a nemzetnek. 
Az iigvvezető kabinet a nagy bevezetés
után a legelső pillanat gondolatának már 
nem is uj alakja, hisz e körül forogtak 
mindig, csak kellett valami a porhintés
ből is. Tüstént erre gondoltak és a par
lament hazaküldésére, pedig nálunk nincs 
is 14. §. De mit is beszélek, hogy „ná
lunk. “ A jog és törvény csuk akarat és 
ha kimondják a nagy „Én“-t a nemzet 
egy elfojt buborék, törpe semmi, a mi 
őrült agyunk alkotása, képzelete, mit a 
puskatusa fölver a képzelet világából.

Bánffy azt mondotta, a felirat bizony
ságot fog tenni, van-e hazánknak alkot
mánya vagy nincs, van e az alkotmány
nak értéke, ereje vagy nincs? A leverő 
válasz, mely szivünket szorongatja', hogy 
nincs.

A kérdésnek folytatása is kell, hogy 
legyen. Sutba dobott alkotmányunk meg
semmisítése után a kérdés csak az lehet, 
hogy van-e nemzet, vagy nincs? Ha a 
válasz erre is az volna, hogy nincs, meg
mozdulnának a sírkövek is, o gonosz szóra 
beszédekhez szokott ajkunk megnémulna 
és keresni fognók a sir száját. Mert ne
künk mégis vannak eszményeink, a jövőnk, 
mely lenyűgözte, hatalmába kerítette az 
agyat és az emberiség szárnyra kelve, 
leveti állatiasságának burkát és követi a 
jövő zenéjét, ha útja százezrek halála is.

Parlamentek törvénytelen hazaküldése 
sok mindenre emlékeztet, csak küldjék 
haza, de hová küldik a nemzetet ? Ja 
igen, csak bizonyíték után lennénk azzá. 
Kívánnék azonban, hogy képviselőink elő
zetesen is ünnepélyesen jelentsék ki az 
esetleges hazaküldés törvénytelenségét és 
akkor őket egy keserű tapasztalattal gaz
dagabban varjuk, hogy megállapítsuk, m i  
lesz a védekezés munkája?

Egy kis riadalom.
— Pesti levél. —

Irta : G. J.
(Folytatás.;

Mivel arról értesülök, hogy cikkeim miatt 
Nyíregyházán, a b. lapok irányítóinak kelle
metlenkednek, sőt magán viszonyokra kiter
jedő üldözósszerü hajszát rendeznek, ennél
fogva kijelentem, hogy ón cikksorozatomban 
eddig a legnagyobb objektivitást megőriztem, 
és eszemágában sem volt a szabolcsmogyei 
pénzintézetek dolgait hánytorgatni és mint 
jeleztem, csak egy eklatánsabb összehasolilás 
kedvéért választottam ezeket a Compassból. 
Jól lehet jeleztem, hogy az ottani pénzinté
zetek informatió kérésekre milyen elfogult 
válaszokat szoktak adni és hogy ezekből 
szemelvényül nehányat közölni fogok, a mi 
azonban nem tette szükségessé, hogy eddigi 
eljárásukat még tetőzzék. Mivel az aknamunka 
nem tisztességes üzletemberhez méltó, én nem 
fogom az ottani pénzintézeteket e téren kö
vetni, hanem ezekután, bár tovább is tárgyi
lagosan, de kímélet nélkiii fogom az ottani 
viszonyokat tárgyalni. Folyt. köv.

Munka és játék.
Irta: Dr. Zinner Samu

Sokszor tűnődtem afelett, mi az oka 
annak, hogy a mi társadalmunk aránylag ke
veset produkál s hogy a tudomány s művelt
ség megfelelő elismerésben nem részesül ! 
Mindenesetre szomorú tünet ez s azt bizonyítja, 
hogy a modern felfogás még nem hatotta át 
társadalmunkat, mert az evolúció törvényei 
szerint mindinkább uralomra kell jutni annak 
a felfogásnak, hogy a társadalom minden 
egyes tagja munkássága, tevékenysége s 
jelleme fokához mérten részesüljön tisztelet
ben, becsülésben!

Milyen távol vagyunk még ettől a fel
fogástól ! Hiszen ma a szerencsében, hatalom
ban tündöklő gonosz előtt a társadalom, fejet 
térdet hajt, inig az egyszerű szerény viszo
nyokkal küzdő munkás elismerésben, becsü
lésben ritkán részesül.

A múlt héten gróf Apponyi Albert, ez az 
ideális gondolkozásu államférfi, gyönyörű 
szavakkal üdvözölte egy uradalmában 53 év 
óta dolgozó béresét! Vajha gyakran hallanék 
a munka apotheosisát úgy, mint azt gróf 
Apponyi tette. Látszik, hogy ö is a komoly

munka embere s nem léha mulatságok s üres 
játék embere.

Hiszen azt elvitatni nem lehet, hogy 
kivált a szellemi munkával foglalkozókul 
szükségük van üdülésre s erre szolgál a 
játék is.

A milyen hasznos, egészséges a játékok 
egy része, különösen a testedző sport, annyira 
ártalmas lehet a pusztán nyereségvágyból 
űzött szerencsejáték. Hány embert döntött 
nyomorba a börzejátók, kártya stb.

Azt tapasztalatból tudjuk, hogy majdnem 
minden jó vidéki ember, ki nyereségvágyból 
kötött tőzsdei ügyleteket, melyekhez nem ért, 
végeredményében vészit.

Azelőtt a lutrijáték hány embert jutta
tott koldusbotra, a kik könnyen akartak meg
gazdagodni ! Vájjon az osztálysorsjáték hány 
embert csábit a játékra kecsegtetvén a nagy 
nyereség reményével? Vájjon nem volna-e 
okosabb, ha az állam lemondana az osztály
sorsjátékból eredő haszonról?

Legjobban elterjedt játék ma a kártyázás.
Eötvös Karoly azt mondja: „akik azért 

kártyáznak, hogy pénzt nyerjenek, vagyont 
szerezzenek, más ember vagyonát elügyes
kedjék s az élet minden szabad idejét ezzel 
töltsék e l: azok beteg emberek. Vagy agyuk 
is beteg, vagy erkölcsük is beteg. Rabjai a 
szokásnak vagy romlott lelkek."

Hasztalan tiltja a törvény a szerencse- 
játékot, az még ma is nagyon el van terjedve. 
Törvénynyel nehéz is azt elnyomni.

Itt a társadalom közreműködésére van 
szükség, gyökeresen át kell alakítani a tár
sadalom fölfogását úgy, hogy csak a lanka
datlan, odaadó munkásságot, tiszta jellemet 
becsülje nagyra s akkor a káros játékszenve
dély csökkenni fog törvényes intézkedések 
nélkül.

Luxus lóvásár és lóverseny.
Mindjobban bizonyosodunk meg arról, 

hogy a „Szaboicsvármegyei Gazdasági E -̂vé
sőiét* által rendezendő lóvásár és lóverseny 
anyagi és erkölcsi sikere messze fogj i felül
múlni a vidéki kiállítások és versenyek 
eredményét. Az általános érdeklődés, amely 
nem csak az egész megye területén, de a 
szomszédos vármegyékben is megnyilatko
zott, kezeskedik arról, hogy az ez évi lóvá
sár és verseny még a múlt években elért 
és várakozáson felüli eredményeket is sokszo
rosan fogja felülmúlni.

tulásának a módja olyan képzet, a melyet 
már egy fejlödöttebb vallásos öntudatnak a 
korába kell helyeznünk. A mai úgynevezett 
természeti néppknél, a kiknek gondolkodás- 
módja és képzelete az őskorra a leginkább 
enged következtetni, a lélekvándorlás hite a 
totenizmussal van összeíüggésben. A tótén 
pedig nem egyéb, mint valamely állatkép, 
a melyet az amerikai őslakók még manapság 
is családi címernek használnak és azt hiszik, 
hogy ez az állat volt az ö családjuknak az őse. 
Ebből a kétségkívül igen szerény felfogásból 
fejlődött talán náluk a lélekvándorlás esz
méje. Mert a vallásbeli szemléletekben az 
eredeti és a jövendő állapotok szívesen azo
nosítják és igy ha az ős maga egy állat volt, 
mért ne mehessen vissza ugyanabba az állatba 
a kései utódnak legalább a lelke. A lélek-, 
vándorlásnak emelkedettebb és finomultabb 
módozata, ha a lélek a napba vagy más csil
lagokba száll a halál után, ebben a megtisz
teltetésben azonban csak az előkelőknek, a 
törzsfönököknek a lelkei részesülnek. Az em
berevők, mikor embertársukat megeszik, azt 
gondolják, hogy annak húsával egyszersmind 
a lelkét is bekebelezték, ezt néha nehezebben 
tudják megemészteni. Különösen az a meg
győződése némely vad népnek, hogy a 

á lélek és azért az embericsontokban honol

csontokat megtörik vagy elégetik és italba 
vegyítve megisszák. Floridában a hölgyek 
abban az állapotukban, a melyben a római 
lictorok volna előttük fascesüket, magukra 
húzzák a halott ruháját és ezáltal azt vélik 
elérni, hogy születendő gyermekükbe a meg
holtnak a lelke fog beszállani. Mint a Leone 
Indochinose egyik száma közli, az anamták- 
nál a léleknek a halál után való fennmara
dásáról szóló hit egészen a lélekvándorláson 
épül fel. Ha ugyanis egy anamta meghal a 
rokonok több napon át jönnek vizsgálni a 
holttestet, hogy a jelek után megtudják, hogy 
hova jut az "elhunytnak a lelke. Ha a fej, az 
alsó test és a láb mind melegek, ez azt je
lenti, hogy a lélek valamely előkelő család 
tagjába fog vándorolni, ha csak a hát után 
levő testrész mutat meleget, akor valamely 
madár lesz a lélek következő lakóhelye. A 
nyitott száj azt jelenti, hogy a lélek közön
séges gonosztevő testébe fog vándorolni.

Annyi bizonyos, hogy a lólokvándorlás 
tanának az eredete a mosszesóg homályába 
nyúlik vissza. A legrégibb nép, az indusok 
népe már hitt benne és egész vallásos rend
szerük úgyszólván eme tanban gyökeredzett. 
Az ógiptomiak átvették tőlük és Ilerodotos 
tanúsága szerint ők voltak az elsők, a kik 
azt tanították, hogy az emberi lélek az ál-

I latokba való vándorlás után ismét emberi 
testbe jut. Az egiptomiaktól vette át Orfeus, 
Eithacorás és Plátó a lélekvándorlás képzetét 
a metemszicbózist és általuk terjedt el a gö
rögök között. Pithacorás éppen ezért lett 

' volna vegetoriánus, mert félt, hogy abban az 
állatban, a melynek húsából ennék, emberi 
lélek lakozik. Á görög—római mithológiában 
is nagy tért foglal el a lélekvándorlás, vaia- 
minthogy a római költők müveikben, Ovidi- 
usnál és Virgiliusnál is találhatni ezt a gon
dolatot. Tibuilus dicsőítve Messala Corsult, 
azt zengi, hogy még halála után is, ha lelke 
a mezőn szagaidé lóba vagy eltévedett bá
rányba, avagy ökörbe, vagy az ég madarába 
fog vándorolni és még azután is, ha ismét 
emberi alakot fog ölteni, el fog jönni, hogy 
magasztalja és dicsőítse a nevét.

Mindeme adatok a lélekvándorlás taná
nak ősségi volta mellett szólnak. Es hogy 
ennél is beigazolódik a Prédikátor tétele : 
„a mi volt, az lesz is,“ hogy az eszméje még 

: korunkban is ól, ha nernis vallásos hit alak- 
i jában, arról napjainkban is akárhányszor 

meggyőződhetünk. Még Petőfinek egy önér
zettől duzzadó kis versét is a lélakvándorlás 
eszméje lengi át. A vers igy hangzik: 

Halhatatlan a lélek, hiszem,
De más világba nem megy át,
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Nagyon emelte az idegen forgalmat az, 
hogy a rendezőség a legnagyobb körülte
kintéssel járt el és figyelme nem csak a ló
vásár és lóverseny programmjának minél von
zóbbá tételére, hanem a város egyéb élve
zetet nyújtó intézményeinek a bevonására is 
kiterjedt. Az általános programm igy lett 
összeállítva :

1. Junius 2-án : délután két órától kezdve 
a bíráló bizottság működik.

2. Junius 3-án: vásár egósznap, reggel 
0 órától este ü óráig. Délelőtt 10 órától déli 
12 óráig az összes hátas és kocsilovak be
mutatása, az e célra berendezett pályán. 
Hátas lovak nyereg alatt, kocsi lovak be
fogva. Délután 5 órakor ügető verseny a 
vásártér körül berendezett pályán.

3. Junius 4-én: vásár reggel G órától, 
délelőtt 11 óráig. 11 órától kocsi korzó. 
Délután 3 órakor kezdödöleg lóversenyek 
a katonai gyakorlótéren berendezett verseny- 
pályán.

Színi előadás. Junius 3-án este fólnyolc- 
órakor: „Elnémult harangok* színjáték.

Junius 4-én este félnyolcórakor: „János 
vitéz* daljáték.

Jegyek előre Jakobovits Fanny k. a. 
dohánvtözsdéjében kaphatók.

Általános tudnivalók. Belépő dij a vá
sárra és kiállításra személyenkint 50 fillér.

Belépő jegyek a lóversenyre első hely : 
fedett tribün ülőhelylyel 3 korona. Második 
hely: GO fillér árban előre Jakobovits Fanny 
k. a. dohánytózsdéjében és kint a verseny
téren válthatók. A versenytéren fedett tri
bün. totalisateur, buliét, cukrászda és zene.

Ügető verseny.
lntézőséy: Nozdrovicki György, Liptay 

Béla, Orosz György. Bíró: Vay Gábor. In
dító : Orosz Miklós. Versenytitkár: Szikszay
Sándor.

Az ügető verseny junius hó 3-án, dél
után 5 órakor veszi kezdetét, és pedig:

1. Kísérleti verseny. Kottös fogatok ré
szére. Tiszteletdij az elsőnek és másodiknak, 
harmadik a tétet menti. Indulhat a gazdasági 
egyesület tagjainak minden olyan lova, mely
ben sem orosz, sem amerikai vér nincs. Oly 
lovak, melyek már versenyt nyertek, lovan
ként 25 méter tér hátránynyal indíttatnak. 
Oly fogatok, melyek 157 centiméter magas
ságot el nem érnek, 100 méter térelönyt 
nyernek. — Tót 10 korona. — Fuss vagy 
fizess.

2. Jukker dij. Kettős fogatok részére.

Távolság kb. G000 méter. Tiszteletdij az el
sőnek és másodiknak, harmadik a tétet menti. 
Indulhat az egyesületi tagoknak Magyaror
szágon ellet és nevelt lova. Oly lovak, me
lyekben som orosz, sem amerikai vér nincs, 
egyenként 150 méter térelőnyben részesül
nek, Oly lovak, melyek már versenyt nyer
tok, minden verseny nyeréséért egyenkint 
50 méter térhátrányt kapnak. Tót 20 kor. 
Fuss vagy fizess.

Általános határozatok. Helyért való 
sorshúzás minden verseny előtt egynegyed
órával történik. Nevezni a gazdasági egye
sület titkári hivatalában junius 3-án d. e. 10 
óráig, vagy az oszlopnál kétszeres tót mel
lett lehet.

Legalább 3 nevezés és két különböző 
tulajdonos fogata kell, hogy induljon, külön
ben verseny nincs.

A lovak neve, színe, neme, kora, s a 
nyert versenyek száma nevezéskor bejelen
tendő, a kocsis félórával az indulás előtt.

Hajtani lehet bárminemű 4 kerekű 2 
üléses kocsiban.

Csak oly lovak indulhatnak, melyek a 
luxus lóvásárra is bejelentetnek és páros fo
gatok.

Kocsi korzó.
A kocsi korzó junius hó 4-én, vasárnap 

délelőtt 11 órakor veszi kezdetét. Egy ren
dező vezetése mellett a kiállítás területén 
indul s a zászlókkal jelölt pályán bemutatva 
többször körül megy s onnan a Kállói-utcán 
végig hajtva a „Korona" szálloda előtt vég
ződik. Kezdető s vége kürt szóval lesz 
jelezve.

Lóverseny.
lntézőséy: Liptay Béla, Nagy Miklós m. 

kir. honvéd-huszár őrnagy, Nagy Ákos cs. 
és kir. huszár-százados. Biró : Zoltán Sándor. 
Indító: Orosz Miklós cs. és kir. kamarás. 
Versonytitkár : Szikszay Sándor. Mázsáló : 
báró Buttler Sándor cs. és kir. huszár-száza- 

! dós. Totalisateur vezető : Pallaghy Béla. Pá- 
I lyaorvos : dr. Kállay Rudolf.

A verseny f. hó 4-ón, azaz vasárnap 
délután a következő sorrendben tartatik meg.

3 óra. 1. Gazdasági egyesület dija. Sik- 
verseny. 800 korona, adva az egylet által; 
ebből G00 kor. az elsőnek, 200 kor. a máso
diknak. Nevezve : Hertolendy Béla hadnagy 
„Sirály* a. Nagy Ákos százados „Honi II*-je, 
Stein Rezső „Almos*-sa.

3 ó. 30 p. 11. Lovaregyleti dij. Sikver- 
seny. 1000 kor. 800 kor. az elsőnek, 200 kor.
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a másodiknak. Nevezve : Haber Lajos „Fele
m ásba. Liptay Béla „Futár“ja. Liptay Béla 
„Parittya*ja, Nagy Ákos százados „Mary*ja. 
Nagy Ákos százados „Matador“-ja, Nagy Leó 
hadnagy „Fulvia“-ja. Paxy Kornél főhadnagy 
„Galderon*-ja. Reök István főhadnagy, „Cél- 
lövő“-je. Schey Pál százados „Neveletlen“-je. 
Báró Waldbott-Bassenheim hadnagy „Mé- 
chante“-je.

4 óra. 111. Asszonyságok dija. Gátver
seny. Tiszteletdij a két elsőnek, adva Sza- 
bolcsvármegye hölgyközönsóge által. Nevezve 
Elekes Gábor főhadnagy „Peták“-ja. Nagy 
Ákos százados „Honi ll“-je- Stein Rezső 
„Álmosba. Thoma Pál hadnagy „Csillár*-ja.

4 ó. 30 p. IV. Urlovasok Szövetkezeté
nek dija. Akadályverseny. 1100 kor. 900 
kor. az elsőnek, 200 kor. a másodiknak. 
Nevezve: Éles Viktor százados. „Anina“-ja. 
Liptay Béla „Jacobinus" sa. Liptay Béla 
„Potya“-ja.Lukács Ernő főhadnagy „Kontár“-ja 
Nagy Ákos százados „Grande“-ja, „Göta elf*-ja, 
és „Bieta*-ja. Reök István főhadnagy „Litt- 
le-Kohn“-ja Schey Pál „Oci* ja. Stein Rezső 
„Ezé“-ja. Gróf. Thun Ilohenstein hadnagy 
„Basrelief“-ja. Br. Waldbott-Bassenheim had
nagy „Kis-Kartal“ ja.

ő óra. V. A m. kir. földmivelósügyi Mi- 
nister dija. Gátverseny. 1000 kor. 800 kor. 
az elspnek, 200 a másodiknak. Név.: Bogáthy 
Miklós hadnagy „Talvolta“-ja. Babér Lajos 
„Felemásba. Liptay Béla „Jakobinusba és 
„Potya“-ja Lukács Ernő főhadnagy „Kendö- 
zö“-je. Nagy Ákos százados „Matador*-ja. 
„Gőta elf“-ja és „Bieta“-ja. Paxy Kornél 
főhadnagy „Galderon“-ja. Reök István főhad
nagy „Czóllövő“-je. Reviczky Tamás had
nagy „Sempermind“-ja. Stein Rezső „Elegie“-je, 
és „Eze*-je. Gróf Thun Ilohenstein hadnagy 
„Basrelief“-ja.

5. ó. 30. p VI. Mezőgazdák versenye. 
Sikverseny. 175 kor. 100 kor. az elsőnek, 50 
kor. a másodiknak és 25 kor. a harmadiknak.

Részletes programm a verseny alkal
mával váltható.

H ÍREK .
A „NyirvidéK" névtelen cikkírója jobb 

ügyhöz méltó buzgósággal nekiment lapunk 
egyik munkatársának, ki a Szabolcsban, 
már fenti cikket megelőzőleg, védekezik a 
plágium felhangzó vádja ellen, illetve bi
zonyítani igyekszik, hogy a szóban forgó

Csak itt lenn a földön marad,
A földön ól és vándorol.
Többek közt, én emlékezem, 
Rómában Cossius valók,
Helvéciában Teli Vilmos,
Párizsban Desmonlius Cainill . . .
Itt is leszek tán valami.

Ezen általános ismertetés után térjünk 
át annak a tárgyalására, hogy a lélekvándor
lás tana élt-e, fejlődött-e, virágzott-e annál 
a népnél, a melynek nemzeti léte is már 
vándorlással kezdődött a pusztában és a 
melyet nemzeti létének rombadőlte után a 
történet folyamán egészen a mai napig a 
haladás és az emberi egyonlőség nagyobb 
dicsőségére a kényszervándorlásnak a réme 
fenyeget, hogy tehát menyiben foglal helyet 
a lélekvándorlás tana a zsidóknál. Erre a 
kérdésre mindenki, a ki ismeri a zsidó iro
dalom ősforrását, a bibliát, a melyben a zsidó 
szellem és gondolkodás a maga eredetiségé
ben és leplezetlensógóben tükröződik, azt 
kell felelnie, hogy a lélekvándorlás tana és 
a zsidóság nem egy anyaméhben születtek. 
A taimudban sem találunk róla említést, még 
egy árva szóval sem. Csak a talmud vóglo- 
leges megszerkesztésének a kora után a 7. 
és a 8- C.-ban jelnntkezik ez a tan a zsidó

ságban szórványosan, de a zsidó vallásfilozó
fusok és ezek között mindjárt a legelső 
Száadja Gáon, kifakadnak ellene és elítélik, 
miát olyant, mely nem a zsidóságból fakadt, 
az Egyistenség ideáljához nem méltó, a hitre 
és erkölcsro egyáltalán ártalmas. A plátói 
filozófia nyomán haladó Salamon ibu Gabriol 
sem emiliti, teljesen agyonhallgatja Juda 
halévi és Maimuni Mózes is. Kedvező fogad
tatásra a zsidók között csak a misztikus és 
a csodaszerüsóget, a titokzatosságot lihegő 
kabbolistáknál talált. Ezt a Plótó féle elmé
letet a Kabbola bizony nem plátói szerelem
mel ölelte keblére, mert egészen eggyé ol
vadt vele és a sajátjának adoptálta. A kabbo- 
listák egészen rendszerré fejlesztették a lé
lekvándorlás képzeletét, átszövik a szent- 
irásból és talmudból vett igazolásokkal és 
és evvel fejtik meg a szentirásnak egyes 
nehozdn érthető helyeit. Mindenekelőtt a ré
giség, az ösisóg palástjába burkolják a lélek
vándorlást, hogy polgárjogot szerezzenek neki 
Izraelben és azt mondják, hogy már Ábrahám 
vallotta ezt a hitet, melynek épen a kabba- 
listák adták a yilyul elnevezést. A főoka és 
célja kabbalisták lélekvándorlás eszméjének, 
hogy azt a reményt sarjassza az emberek 
szivében, hogy a lélek, még ha bűnökkel 
terhelten is hagyja el a testet, nem számű

zetik el örökre Istentől. Mert minden lélek
nek a végcélja, hogy oda térjen visza, a 
honnan kiindult, tehát Istenhez. De ennek a 
czélnak az elérhetésére ki kell fejlesztenie 
minden tökélyét; a melynek csirája benne 
lappan. Ha ezt a teltételt ebben az életben 
nem teljesítette, akkor egy másik életet kezd 
és ezután egy harmadikat, a mennyiben 
mindig más-más állapotba megy át, a hol 
teljesen tőle függ, hogy azokat az eredménye
ket meg szerezze, a melyekben eddig szűköl
ködött. A lélekvándorlás ily értelemben fel
fogott gondolata vonul végig Kabbola uni
verzális kódexén, a Zohár c. könyvön is 
„Minden lélek,* úgymond „alá van vetve a 
vándorlásoknak és az embereknek fiai nem 
ismerik útjait a Szentnek, dicsórtessók ö, 
hogyan ítélkeznek rajtuk minden nap és min
den időben.

Hogy a lelkek törvényre idéztetnek, 
mielőtt a világra jönnek és miután itt hagy
ják ezt a világot. Sok vándorlást és rejtel
mes próbákat végeztet a szent, dicsértessék 
ő a sok lélekkel és szellemmel, a melyek e 
világon bolyonganak és nem juthatnak a 
mennyei király palotájába . . . hogyan ván
dorolnak a lelkek, mint a kő, mely a parit
tyából kiperdül.

(Folyt, köv.)

Sirolin
A legkiválóbb tanárok  és or- i -  
voKoktól, mint hathatós szer tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos 
bajainál .... . idült bronchitis, szamárhurut láb-
badozóknál influenza után aján lta tik , Em eli az é tv á g y a t  és a t e s t s ú ly t ,  e ltávolítja  a
kb'hügést és a küpetet és m egszünteti az éjjeli Izzadást. — Kellemes szaga és jó  ize m iatt a  gyerm ekek is szeretik. A gyógy
szertárakban üvegenkint 4. — kor.-órt kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva.

F . Hoffmann-La Roche & Co veg y észeti gyár Basel (Svájcz.)
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vers tudatos eltulajdonításának esete nem 
forog fenn.

F élték en ye n  ő r iz z ü k  la p u n k  sze lle m i  
s z ín v o n a lá t  és e lv b e n  e li té lü n k  m in d e n  nem  
tisztességes i r o d a lm i  i r á n y z a to t  s így a plá
giumnak sem kelünk védelmére, azonban 
egy jövője előtt álló fiatal emberre — 
botlása miatt —  nem tartunk vadászatot.

Egy versike nem fogja megzavarni 
az európai egyensúlyt és nem törünk pál
cát a té ve d ésé t b e ism e rő  feje fölött.

Mert lebunkózni valakit, — az van 
legalább is olyan bűn, mint egy versiké
nek az eltulajdonítása.

A szerk.
Képviseleti gyűlés volta múlt kedden, 

amikor özv. Sexty Józscfnénak 40 korona 
havi kegydijat megszavaztak, Jordán József 
kézbesítési vezetőnek 4 heti szabadságot 
•engedélyeztek s ezenkívül nehány kisebb- 
nagyobb fontosságú ügyet intéztek el.

Kinevezés. Az igazságügyminister Hor
váth Bertalan máramarosszigeti pénzügyi 
fogalmazó gyakornokot, Horváth István 
volt helybeli ev. ref. igazgató-tanitó fiát. 
a temesvári pénzügyigazgatósághoz gyakor
nokká nevezte ki.

Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Sípos Gergely derecskéi járásbirósági végre
hajtót, a nyírbátori járásbírósághoz he
lyezte át.

Eljegyzés. Dr. Molnár Bezső buda
pesti ügyvéd, lapunk munkatársa, elje
gyezte Fischer Erzsiké kisasszonyt, Beck 
Vilmos szerencsi gőzmalom tulajdonos és 
takarékpénztári igazgató kedves leányát, 
lálunk. Gratu

Meghívó. A Szabolcsvármegyei Tanító
egyesület választmánya Nyíregyházán, a róm. 
kath, iskola tanácstermében folyó hó 8-án d. e, 
10 órakor rendes gyűlést tart, melyre a vá
lasztmány tagjai tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 1. Az 1904. óv december S-án 
tartott választmányi gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása. 2. Elnök időszaki jelentése. 3. 
Szabolcsv. kir. tanfelügyelőjének 102 — 672 — 
790 sz. a. kelt értesítése. 4. A tanítók orszá
gos bizottságának, a hazai tanítóegyesületek
hez intézett megkeresése. 5. Az Eötvös-alap 
országos tanítói segélyegyesület felhívása. 6. 
A folyó évben megtartandó rendes közgyűlés 
helyének és idejének kitűzése. 7. Számvizs
gáló bizottság megválasztása. 8. Indítványok 
tárgyalása. Kelt Nyíregyházán, 1905. junius 
1-én. Orsovszky Gyula egyesületi elnök.

Meglőtt főszolgabíró. Megdöbbentő, el
szomorító hm hozott múlt szerdán Mándokról 
a telefon. Ugyanis Lörinczy Andor, szolga- 
birói írnok rálőtt Somlyódy János h. főszolga
bíróra s aztán saját életét oltotta ki. Lörinczy 
Andor hanyag, feleselő, összetérhetlen termé
szetű ember volt, akit ennek miatta már több 
és különböző állásból távolítottak el. Ezen 
embert az alispán nagymérvű hivatali hanyag
ságok miatt állásától felfüggesztette. Lörinczy 
nem önmagában kereste a súlyos büntetés 
okát, hanem hivatali főnökét vélte annak 
okozójaként. A vakmerő ember tehát behatolt 
a főszolgabírói hivatalba és egy vadászfegy
verből rálött Somlyódyra, akinek bal karját 
a srétek összeroncsolták. Ez nem volt elég, 
hanem a gyilkos revolvert rántott elő s abból 
a főszolgabíró arcába lőtt, akit a vér elborí
tott. Ekkor a merénylő maga ellen fordította 
a fegyvert s rövid vonaglás után meghalt. A 
véres merényletnek többen voltak szem- és 
fültanui, de nem voltak képesek a rettenetes

vérengzést megakadályozni. A Somlyódy sebe 
ezidöszerint nem halálos de a fejleményeket I 
nem tudja senki. A beteget a fővárosba szál
lították, mert több srót és golyó van testébe. 
Somlyódynak Nyíregyházán sok ismerőse van, 
akik, de általában mindenki a legnagyobb 
részvéttel van iránta. Hát bizony nagyon saj
nálatos az ilyen merénylet, mely családos em
berek életébe kerülhet.

Nagy tűz városunkban. A tegnapra át
menő éjei tüzet jeleztek harangjaink. A tűz 
Marsaiké Lajosnak pazonyi-utcai, a piac köze- ; 
lében levő azon háza gyuladt ki, melyben 
több kereskedés van elhelyezve. A tűzoltóság 
gyorsan vonult ki és elismerésre méltó tevé
kenységet fejtett ki. Ennek tulajdonítható, 
hogy az épületnek csak a pazonyi-utca felöli 
része égett le, de a leégett épületrész alatt 
levő boltok nem égtek be. Szerencse, hogy 
a tüznok a szomszédos épületekre való áttor- 
jedését tűzoltóink meg tudták akadályozni. A 
pádon levő értékek elpusztultak. A tűz kelet
kezésének okát még nem állapították meg.

A „Nyíregyházi Famunkások" az ópitö- 
munkásokkal együttesen, folyó hó 12-én azaz 
pünkösd második napján, a Júrás-fóle ven
déglő kerthelyiségóben világpóstával, kon
fetti és szerpentin dobálással egybekötött 
táncmulatságot rendeznek. A tiszta jövedelem 

I az egylet könyvtáralapja javára íordittatik.
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 

| lapilag nyugtáztatnak. A mulatság kezdete 
| este 7 órakor. A vigalmi bizottság minden 

lehetőt elkövet, hogy az estély erkölcsi si- 
• kere is biztosítva legyen.

Az ünnepi vonat junius 1-én vagyis áldozó 
j csütörtökön indult először a Sóstóra. A kocsik '
! teljesen megteltek, ami a mellett bizonyít, 

hogy csakugyan szükség volt reá. Az igény be
vételből ítélve, hétköznapokon is érdemes 
volna a vonatot rendszeresíteni, mivel a Sze- j 
rencsról ide 1 ó 38 perckor érkező motoros j 

i az oda való visszamdulásáig, vagyis 3 ó 44 
| percig úgyis befütve áll állomásunkon, mely 
I idő alatt a sóstói utat — ép úgy mint ünnep

napokon — megteheti. Kifejezést adunk egy- j 
idejüleg azon megnyilatkozott közóhajnak is, 
hogy a sóstóig menő külön vonat, mely innen 
2 óra 40 perckor indul és oda 2 óra 52 perc
kor érkezik, visszafelé jövetelekor hozzon 
utast. Jelenleg ugyanis csak odafelé menete- 

; lekor visz utast, vissza jövetelekor nem vesz 
tel senkit. A vonat megérkezése után, vagyis 
2 óra 52 perckor, azonnal indul visszafelé. A 
kezelőszemélyzet is vissza jön vele. Tehát 
semmiféle külön terhet nem ró a vasút vál
lalatra, ha visszafelé jövetelekor is vesz fel 
utast, s ezzel nagyot könnyítene a haza uta
zók helyzetén. Jelenleg ugyanis csak reggeli 
8 óra 30 perctől, délutáni 5 óra 27 percig 
nem lehet vissza jönni. Már pedig a reggel 

l 6 óra 55 perckor es délelőtt 11 óra 35 perc- 
J kor induló vonatokon kimenők közül sokan 

visszajönnének 2 óra 52 perckor, mivel sokak
nak délután teendőik vannak.

Lótolvaj czigányok. A mai felvilágosodott, 
törvényszakaszokkal agyonnyomoritott időben 
igazán érthetetlen, megfoghatlan, miként tűr
hetik el a kóborló czigányok naponként is
métlődő tolvajlásait, gyilkosságait és szám
talan kihágásait. Ez a félvad, de fortélyos 
nép különösen a lólopást űzi nagy szeren
csével. A múlt szombaton is nehány karaván 

| látogatott el. az itteni hetivásárra. A vásáro- j 
zók és cigányok között feltűnt egy élomedett 
korú, kaszonyi ember, a ki a lovakat vette ! 

| szemügyre. Égy pár szép ló láttára elkiabálta 1 
magát: kedves lovaim csakhogy megvagytok. 
Az ország minden részéről összesereglett 
fekete banda éles fülei meghallották e ki
jelentést és a legtöbb cigány lovára pattant 
s pár perc alatt elvágtatott a vásártérről. A 
hatóság emberei legott a cigányok elfogatása 
után néztek, de a rabló had annyira mene
kült, hogy csak pár alakot lehetett a még

el nem futtatott lovakkal együtt letartóztatni. 
A csendörség, rendőrség a legnagyobb oda
adással buzgólkodnak, hogy a tolvajokat és 
orgazdákat előteremtsék. Egyéb részletet a 
vizsgálat érdekében nem közölhetünk, de azt 
jelezzük, hogy a csendörség, vagy a kaszonyi 
ember véletlen útja egy veszedelmes tolva; - 
manda nyomába vezette a vagyonbiztonság 
embereit. Itt említjük meg, hogy a Varga 
Márton városi mezőőr lovát is ellopták, de a 
ló vagy megszökött a tolvajtól, vagy ráviradt 
és elcsapta a jóltáplált állatot, melyet a gaz
dája már megtalált. Itt is arra vall minden 
jel, hogy a Varga lovát is csigány akarta 
ellopni. Ma itt, holnap más városban tartóz
tatnak le tolvaj cigányokat és lopott lovakat, 
de azért az erélyes és eredményes iniézke- 
dós még mindig késik.

A nyíregyházi kir. pénzügyigazgatóság hiva
talos órái f. hó 1-től kezdve reggeli 7 órától 
d. u. 1 óráig tartanak. A többi hivatalok is 
követhetnék eme üdvös újítást. Ezen tárgy
ban olvasóinktól kaptunk felszólalást, mely- 
lyel legközelebb foglalkozunk.

Kiállítás. A debreceni kereskedelmi és 
iparkamara háziipari készítményekből m. hó 
28-atól kczdödöleg öt napon át kiállítást ren
dezett. A megnyitó beszédet Szabó Kálmán 
kamarai elnök, o. gy. képviselő tartotta. 
Olchváry Gizella a nyíregyházi tanfolyam 
volt vezetője vezette a csoportosítást olyan 
ügyesen, hogy minden tárgy kellőképen ér
vényesült. A nyíregyházi készítmények álta
lános feltűnést keltettek és dicséretett szer
zettek a készítőknek. Alig maradt tárgy ela
datlanul.

A jéggyár megnyitása e hó 22-ére van 
tervezve. Ezen időtől kezdve a rendőrség 
még nagyobb szigorúsággal fogja ellenőrizni 
a nyilvános intézetek és vállalatok által hasz
nálandó természetes és miijegeknek egész
ségi tekintetéből való kifogástalanságát.

Halál a bányában. Gyakran adnak hirt 
Amerikából, hogy különféle szerencsétlenség 
miatt a kivándorlottak százai puszlulr.ak el. 
Egyik legközelelebbi bánya leszakadásánál 
Király János, Melich Mihály és Liskán Mihály 
nyíregyházi illetőségű munkások szintén a 
legszörnyübb halállal múltak ki. Különben 
éveken keresztül nem érte Amerikában annyi 
szerencsétlenség a nyíregyházi kivándorlókat, 
mint mostanában. Intő példa lehet ez a sze
rencsétlenség azoknak, akik az ujvilágrészbe 
kivándorolni szándékoznak.

Gyilkos gyermek. Ilagym ási János en- 
esencsi mezőőrhöz egyik iugosi rokona egy 
7 éves fiút vitt addigra, mig ö Nyírbátort 
megjárja. A mezőőr letette töltött fegyverét 
és sürgős dolgának olintézése miatt távozott. 
Ezalatt a gyermek Talaba Gábor béresgazda 
4 éves leányát arcul lőtte. A gyermek pár 
napi kínlódás után, a múlt szerdán meghalt.

A vasutasok mulatsága a jelekből
Ítélve pompásán fog sikerülni. Ma délután 
3 és fél óra tájon külön vonat indul a 
Sóstóra, amelyen a mulatságra szóló be
lépési jegy bemutatása ellenében ingyen 
lehet utazni. A debreceni 36-ik gyalogez
red zenekara hangversenyezni fog a tánc 
kezdetéig. Leidenfrost debreceni pyrotech
nikus tűzijátékot fog rendezni, ami nagy
szerű meglepetéseket fog nyújtani.

A fögymn. tornászai a múlt hó 28-án 
B alapesten tartott országos tornaversenyen 
ismét dicsőséget szereztek a nyíregyházai 
névnek. Már a megjelenés, a katonai maga
tartás jóhatást tett a szemlélőre. Alig vol 
verseny szám, amelyből elsőrendű kitün
tetést ne hoztak volna haza. Az. iskola 
részére oklevelet nyertek. A mintacsoport 
tornászatainál, valamint a szabadon válasz-
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tott gyakorlatok bemutatásánál szintén el
nyerték az oklevelet. A füles labda verseny- 
női, úgyszintén a kötél húzásnál ismét győ
zelmet arattak. Végeredményként G okleve
let és 21 érmet hoztak haza.

A szanatóriumi liga országos ülése. Junius 
hó 4-én Budapesten a József kir. herceg 
Szanatórium Egyesület és a vele működő 
szanatórium hölgybizottságok országos köz
gyűlést tartanak, amelyon a tüdővósz ollen 
küzdő országos hölgyligát megalakítják. Az 
országos gyűlésre, melyro az államvasutak 
féláru menotjegykodvezményt ongedólyoze, 
városunkból és mogyénböl is sokan készül
nek. A gyűlés a Magyar Tudományos Aka
démia dísztermében lesz és részt vesz azon 
a liga vódnöknőjo, Auguszta kir. horczognö 
is, nemkülönben az egyesület védnöke Józsof 
kir. herceg képviseletében József Ágost kir. 
herceg. A közgyűlés programmot fog meg
állapítani és ez a munkaprograinm felöleli a 
tüdöbotogség ellen való küzdelem mindon 
rendelkezésre álló módját. Korányi Frigyes 
főrendiházi tag, a ki hazánkban elsőül indí
totta meg a tüdőbetegség ellen való társa
dalmi munkát, beszédet mond és e téren a 
szövetkezés szükségét fogja hangoztatni. Az 
egyesület számit arra, hogy az országban 
kétszázötven helyen megalakult szanatóriumi 
bizottságok megannyia kiildöttsógilog képvi
selteti magát, valamint arra is, hogy az em
bermenté társadalmi harc zászlóbontásán 
mindazok résztvesznek, a ki az eszme iránt 
szeretettel éreznek, lís úgy is tudjuk, hogy 
most valóban országos akció indul. Az egyo- 
sülotnek fölhívását háromszázan Írták alá a 
főpapi kar, a főúri társadalom, a közélet és | 
az emberbaráti mozgalmak zászlóvivői közül, 
élükön Auguszta kir. hercegnő, Mária Terézia 
bajor hercegnő, Lajos bajor herceg és Va- 
szary Kolos hercegprímás. Mivel mindon jel 
szerint erre a zászlóbontó közgyűlésre sokan 
utaznak föl. óhajtandó, hogy a téljegyre vo
natkozó vasúti igazolványoknak kiváltása 
erdőkében (ur és hölgy egyaránt igénybe 
vohoti) írjon mindenki sürgősen a Józsof kir. 
herceg Szanatórium Egyesületnek Budapest, 
IV. (Királybérház.) Ahol a közgyűlés és a 
ligába való belépés minden tudnivalóiról 
készségesen adnak telvilágositást. A jegyek 
junius 1 -töl 10 napi érvénnyel bírnak.

Eltűnt. Jakab András tiszaoszlári lakos, 
Miklós nevű 12 éves fia eltűnt.

Szerencsétlenség. Tündik István ács
segéd Nagy kallóban egy épülő ház tetejé
ről leesett, és nyakcsigája megtört, most 
a halállal vivődik.

Értesítés. A nyíregyházi ág. hitv. ovang. 
népiskolák tanulóinak évzáró vizsgálatai 1905. 
évi junius hó 15-től junius hó 22-éig bezáró
lag a következő sorrendbon tartatnak meg : 
Junius 15-ón d. e. 8—10-ig a Bonkö tanyai 
iskoláké : Droppa Ede tanító vezetése alatt. 
Jnnius 15-én d. o. 10—12-ig a Sípos tanyai 
iskoláké: Scholtz Ottó vezetése alatt. Junius 
15-ón d. u. 2—4-ig a Halmos tanyai iskoláké: 
Zsák Andor vezetése alatt. Junius 15-ón d. u.
4 —G-ig az Újtelek tanyai iskoláké: Stoll 
Ernő tanító vozotóso alatt. Junius IG-án d. o. 
8—10-ig a Súlyán tanyai [iskoláké: Kubinyi 
Tivadar tanító vezetése alatt. Junius IG-án 
d. o. 10—12-ig a Bálint tanyai iskoláké: 
Neuman Jonö tanító vezetése alatt. Junius 
IG-án d. u. 2—4-ig a Nádasi tanyai iskoláké : 
Tolnay Bál tanító vezetése alatt, Junius IG-án 
d. u. 4—G-ig a Sóskút tanyai iskoláké: Or
szág Gábor tanító vezetése alatt. Junius 17-ón 
d. e. 8—10-ig a központi IV. fiúosztályé - j 
Ruhman Andor tanító vezetése alatt. Junius 
17-ón d. e. 10—12-ig az Antal tanyai iskoláké: 
Kiss István tanító vezetése alatt. Junius 17-ón 
d. u. 2—4-ig a Manda tanyai iskoláké: Acél 
Sándor tanító vozotóso alatt. Junius 17-ón d. i

u. 4—G-ig a központi II. fiusztályó: Ozvald 
József tanító vozotóso alatt. Junius 18-án d.
u. 3—4-ig templomi együttes ónokvizsga. Ju
nius 19-én d. o. 8—10-ig a központi I. fiú
osztályé : Bóler Gusztáv tanító vozotóso alatt. 
Junius 19-én d. e. 10—12-ig a központi Ill-ik 
b) fiúosztályé : Smicor Ágost tanító vezetóso 
alatt. Junius 19-ón d. u. 2—4-ig a Nádor-ut
cai I—II. vegyes osztályé: Pataky Lajos ta
nító vezetése alatt. Junius 19 én d. u. 4—G- 
ig a Dobrocon utcai I—II. vegy. osztályé: 
Szabó Endre tanító vezetése alatt. Junius 20-án 
d. o. 8—10-ig a központi III. b) loányosz- 
tályó: Bockó Lajos tanító vezetése alatt. Ju
nius 20-án d. o. 10—12-ig a központi V—VI. 
fiúosztályé: Stoffan Lajos tanító vezetóso 
alatt. Junius 20-án d. u. 2—4-ig a Buzatéri 
I—II. vegyes osztályé: Petrikovits Pál tanító 
vezozotéso alatt. Junius 20-án d. u- 4—G-ig 
a Körte-utcai I—II. vogyesosztályó: Fa- 
zokas János tanító vozotóso alatt. Junius 
2l-én d. e. 8—10-ig a központi III. a) fiú 
osztályé: Mácsánszky Lajos tanító vezetése 
alatt. Junius 21-ón d. o. 10—12-ig a központi 
IVi leány osztályé : Kubacska István tanító 
vozotóso alatt. Jnnius 21-én d. u. 2—4-ig a 
központi I. loányosztályé: Schön Dániel ta
nító vozotóso álatt. Junius 21-ón d. u. 4—G-ig 
a központi II. loányosztályé: Prisztauka La
jos tanitó vozotóso alatt. Junius 22-én d. e. 
8—10-ig a központi V—VI. loányosztályé: 
Rúzsa Endro tanitó vezetése alatt. Junius 22-én 
d. e. 10—12-ig a központi fii. a) leányosz- 
tályó: Naudrássy ĵ D. Aurél tanitó vezetése 
alatt. Ezen évzáró vizsgálatokra a t. szülök, 
valamint a tanügybarátok is tisztelettel meg
hivatnak. Nyíregyházán, 1905. évi junius hó. 
lluhman Andor, népiskolai igazgató.

Locsolás. A szokatlan forróság, amely 
25 C° körül ingadozik arra indította a 
város hatóságát, hogy a főbb utcákat lo- 
csoItassa. Tegnap kezdtek meg az öntöző 
kocsik működésüket.

Kétlábú róka. A morgó-zug lakosainak 
udvarait kétlábú róka tisztelte meg látogatá
sával, de nem volt benne köszönet, mert a 
tolvaj elemeit nohány tyúkot és gazdasági 
szerszámot. A vakmerő ember nem elégedett 
meg a nehány tyúkkal, hanem ugyanazon éj
jel a Mihalkó József udvaráról ellátogatott a 
szomszédos telkekre is. Az elvetemült ember 
még azt is megcselekodto, hogy az udvaron 
lövő jószágokat elbocsátotta, melyek könnyen 
olbitangolhattak volna. Az ilyen kétlábú róka 
igazán megérdemelne egy alapos csapdát.

A hol nem komédiáznak. A párbajmánia 
egyik föelömozditója nálunk az, hogy törvé
nyünk roppantul enyhén Ítélkezik a párbaj- 
vétségekben. A párbaj hősök úgyszólván di
csekszenek a? ő néhány napi államfogházuk
kal, amely mintegy elengedhetetlen kelléke 
annak, hogy valaki korrekt ur legyen. Bez
zeg nem komódiáznak Németországban. Ott 
ugyancsak keményen ítélkeznek a párbaj- 
ügyekben. Most is erfurti távirat jelenti, hogy 
a hadbíróság három és fél évi várfogságra 
Ítélte Eckardtborg kapitányt, mert egy törzs
orvossal párbajt vívott. A párbajban az utóbbi 
csak jelentéktelen sérülést szenvedett. Három 
és fél évi várfogság ! Valóban súlyos bün
tetés, különösen, ha elgondoljuk, hogy nálunk 
két-háromnapos államfogházi kitüntetéssel 
akarják elejét vonni a párbajmániának.

Bérkocsi vizsgálat. A főkapitány több 
napon át vizsgálta szakértők levonásával a 
bérkocsik és taligák állapotát és a kifogásolt 
jármüvek tulajdonosait záros határidő kitüzó- 

I sóvei utasította azok rendboszedóséro.
Bérbeadás. Kótaj község vadászterülete 

o hó 15-ón fog bérbe adatni.
A szarmárköhögés széruma. Udineből tá- 

viratozzák: Giovannj Ferrai dr. itteni orvos 
feltalálta a szamárköhögós szérumát, amely- 
lyol őzt a kinos gyermokbotogsóget 3—9

nap alatt teljesen ki lehet gyógyítani. Ferrai 
ötvon esetben próbálta ki szérumát és vala
mennyi esetben teljes sikerrel.

A nagykállai tűzoltók f. hó l-én  tánc
mulatságot tartottak, amelyen a környék 
lakossága is részt vett. A mulatság úgy er
kölcsileg. mint anyagilag szépen sikerült.

Közgyűlés. A nyíregyházi takarékpénz
tár-egyesület, hirdetési rovatunkban olvas
ható tárgysorozattal, e hó 18-án rendkí
vüli közgyűlést tart.

Árlejtés. Folyó hó 6-án d. e. 10 óra
kor, a tiszalök— tardosi és a taktaközi ut 
kiépítésére az alispán árlejtést tart. Az elő
irányzat 42,977 korona 91 fillér.

Színházi hirek. Vasárnap este a „János 
vitéz* czimü daljáték kerül színre bérietszü- 
notben. Hétfőn lesz a premierje dr. Guthy 
Soma 3 felvonásos bohózatának a „Szaharái 
konzul -nak. A bohózat először a Vigszinház- 
ban került színre nagy sikerrel. Á bohózat 
főbb szerepeit Mészáros Giza, Iladrik Anna, 
Kondy Boriska, Kréiner Jenő, Csortos Gyula’, 
Mezei Pótor, Fenyóri Mór és Szilágyi AÍadár 
játszók, Kedden kerül először színre Schön- 
than és Kadeiburg 3 felvonásos vigjátóka 
„A polgármester ur.u A vígjáték először a 
Vígszínházban került színre rendkívül nagy 
sikerrel. A vígjáték főbb szerepeit P. Moii- 
száros Margit, Krémemé Lili, Rományi Má
ria, Ebergónyiné, Krómer Jenő, Csortos Gyula, 
Iványi Antal, Halász Alfréd és Szalay Károly 
játszók. Szerdán kerül színre Barna Izsó 3 
felvonásos regényes nagy operettje a „Ca
sanova. “ Az operett főbb szépéit Felhő Ró
zsi, Rományi Mária, Kendy Boriska, Iványi 
Antal, Kalmár József, Szilágyi Aladár és Vi- 
ragháty Lajos játszók. Csütörtökön és pénte
ken Bakonyi Károly és Kacsoh Pongrácz 3 
felvanásos daljátóka a „János vitéz* kerül 
színre. Szombaton lesz a premierje az „01ga“ 
czimü színműnek. A színmű először a nemzeti 
színházban került színre. A czimszerepot a 
darabban P. Menszáros Margit játsza, kívüle 
hálás szerephez jutottak a darabban Palágyi, 
Krémer, Fenyóri, Mezei, Kendy, Csortos, 
Iványi es Szilágyi. Vasárnap délután a „Bob 
herceg" kerül színre félhelyárakkal. A cim 
szerepet Felhő Rózsi fogja játszani. Este lesz 
a premierje Gárdonyi Géza 3 folvonásos vig- 
játókanak az „Annuska“-nak. A vígjáték a 
nemzeti színházban került színre rendkívül 
nagy sikerrel s állandóan műsoron van. A 
vígjáték főbb szerepeit Mészáros Giza, Kendy 
Boriska, Csókáné, Iványi Antal, Kremer Jenő, 
Klenovits György, Mezei Péter, Fenyóri Mór, 
Csortos Gyula és Szilágyi Aladár játszók. 
Hétfőn lesz a premierje Faragó Jenő Jókai 
Mór regényéből irt 7 képből álló ónokos 
történeti szimüvének a „Lőcsei fehér asz- 
szony“-nak. Örömmel látjuk, hogy városunk 
közönsége még eddig egy évadban sem ta
pasztalt mértékben pártolja a színészetet. A 
színészek jó játékán kívül ebben nagy része 
van Jakabovits Fani k. a.-nak. a ki teljes 
igyekezettel gyűjtötte a bérleteket és a je
gyek igazságos kiszolgáltatásával megnverte 
a közönség tetszését.

„Tolnai Világ Lapja" cimü képes hetilap 
legutóbbi számában rendkívül érdekes cikk
sorozat kezdődik. A logciválóbb magyar 
színésznők fényképeit mutatja be legjobb 
szerepeikben, s maguk a színésznők Írják 
meg életrajzukat. „Tolnai Világ Lapja" május 
21-ón megjelent száma igazán dús tartalom
mal jelent meg, s bátran mondhatjuk, hogy 
ezen magyar képes lap felveszi a versenyt 
a híres és százezrekben megjelenő német 
lapokkal, szépség és ár tekintetében. A mai 
számban V. Krammer Terézt mutatja be 9 
különféle szerepeiben. A művésznő a kcpok- 
hez maga irta meg a cikket „Életemből" cim 
alatt.

I K OV Á C S I J E NŰ
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Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám.

Minden cikkből nagy választék a legfinomabb kivitelig.

n a lêntányosabt) bevásárlá:
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Dr. Rózsa Ignác előnyösen ismert karls- 
badi fürdő orvos, ki tóion a hólyag- és voso- 
betogségek legújabb gyógymódját elsajátította, 
Karlsbadban Parkstrasso „Néva" nevű.házban 
folytatja orvosi működését.

Kéretik a földre nem köpni! Ezen füliratot 
lehet most olvasni nyilvános helyeken, vasúti 
ós közúti kocsikban stb. Ezen felszólításnak 
nemcsak aostotikai, de első sorban hygionikus 
alapja van. Mert számos tüdöbajos köpető, j 
mely infoktiós anyagot tartalmaz, a logveszo- 
dolmosebb betegséget a tüdövészt terjeszti. 
Minden köhögő omber részére tollát fontos 
oly szerről rendelkezni, a mely a köpotot 
kevesbíti. Ily szer a „Sirolin", moly olismert 
hírnevű orvosok ós tanárok áltál tüdőbotog- 
sógok ellen a logmologobbon ajánltatik. A 
„SÍrolin" ép oly kollomes, mint hatásos szer, 
mely a tiidővósz előjeleit, mint: köhögést, 
köpotet, étvágytalanságot, lesoványodást, éj
jeli izzadást, lázt oltünteti, felotto nehéz oso- 
tekben pedig legalább is enyhíti.

Árlejtés. A helybeli kir. törvényszék 
és a nagy káliéi kir járáséi réság épületei
nek tatarozására, a törvényszék elnöke a 
folyó hé 26-án árlejtést tart.

A gyümölcsfák tavaszi permetezése. A
Kecskeméti Gazdasági egyesület hivatalos 
lapja, a „Homok,* a gyümölcsfák tavaszi 
permetezéséhez a rézszappant ajánlja. A réz- 
szappan ugyanis a legzsengóbb hajtásokat 
som pörköli mog, do a hernyók ós rovarok a 
rézszappannal permetezett iákról biztosan el- ] 
pusztulnak, mert a rézszappan rájuk nézvo 
már igen parányi mennyiségben is föltétlenül 
mérgező hatású. A rézszappan nem csupán 
a hernyó- ós rovarkárok, hanem a levelek 
foltosodását, bámulását, inegsárgulását okozó 
különböző penészgombák ellen is megóvja a 
gyümölcsfákat ós cserjéket, úgy, hogy a 
rézszappannal permetezett tiák lombozata 
egészséges, élénk haragoszöld szint ölt. A 
rézszappan (gyantasavas réz) a gyantalisztes 
Kecskeméti porból egy kevés mész hozzá
adására áll elő. A gyantalisztes Kecskeméti 
por 850 gramos csomagokban, használati uta- I 
sitással együtt, 56 fillérjével Mayorfi Zoltán 
permotezöanyag-gyárostól Kecskemétről ren
delhető meg.

Termény árak:

Búza......................................7'90— 8-00
R ozs.......................  . . 6.40— 6'50
Á rpa ...................................... 7 00— 7-20
Z a b ......................................  7-00- 7 00
Tengori.................................  8 00— 8'00

Tsirka-Krónika.
A mai zilált és fejetlen politikai viszo

nyok arra bírták a királyt, hogy összes ta
nácsosait felhívta, tanács-adás végett. Mint 
értesültünk városunkban élő és uralkodó 
egyik tanácsosa azt hozta javaslatba a ki
rálynak, hogyhát iszon itt van „ö.“ Majd 
rendbe szedi „ö“ az ország ügyes-bajos dol
gát, csak kapja meg a legfelsőbb megbízást, 
mint a hogy össze-vissza keveri és gabalyitja 
itthon a város ügyes-bajos dolgait ?

A királynak eddigi összes hü politiku
sai sztrájkolnak, akár csak a nyíregyházi 
Király kőművesei.

Nyíregyházán junius 1 -töl szeptember
15-ig az összes hivatalos órák reggeli 7-től 
délután 1 ig tartatnak. Ebből kifolyólag a 
helybeli villany-világítási részvénytársaság 
igazgatósága határozatikig kimondotta, hogy 
ezen időtartamra ők is betartják a hivatalos 
órákat, így a világítási áramot reggeli 7 
órától délután 1-ig szolgáltatják, persze me
lyen leszállított árak mollott.

Nyíregyháza város képvisolőtestülete 
oly hírnévre tett szert, hogy ezután mint érte
sültünk az ország fontosabb ügyoi nem a 
„Ház“-ban liánom városunk képviselőtestülete 
által nyernek végérvényes elintézést ! ?

„ S Z A B O L C S "

Színház.
Pontokon a „Náni" kupiéról híressé vált 

„Aranypatkót" láttuk. Érthetdtlon. hogy ogy 
kupié hogy csinálhat roclámot, ogy Kadol- 
burg darabnak, Ilegodüs Gyula az oka, mog 
a posti közönség. Az „aranypatkó" családi 
tanács elnöke Klonovits kövotkozotosen be
várta a súgót, de azért mégsem vallott ku
darcot, „szónok" szoropóbon, a kemény 
nyelvű tábornoknak nincs sziiksógo a folyó 
nyolvro. Körötte Csókánó, Csortos, Krémemé, 
Iványi, Szelónyi, Halász, Szilágyi, Virágháti 
mindig féltették az illusionkat, mintha láttuk 
volna Poston a darabot, olyan jól összoját- 
szottak. Krómer, Palágyi, Mészáros Giza, a 
drámai kar erői Mezei Péterrel nyíregyházi 
nívóra emelték az előadást.

Szombat. Csíki László (tavalyi hősünk) 
a Wallenstein halálában tartotta 25 éves ju
bileumát, akkor köztük volt Sebestyén. Fa- 

, ragó, akkor még lőhetett Schiller darabot 
! adni, do most már nohozebb. A történelem 

más Wallensteinről beszól, mint a milyot Klo
novits mutat; vadabb energikusabb, tüzesebb 
beszédű, kínok a nézésétől mogremog a fegy
veres ozrodok egész sora, Klonovits puhább. 
Mezei Péler (az id. Piccolomini szerepében) 
szintén gyenge. Tapasztalt, rutinirozott színész, 
szintúgy Fonyóri, van bennük színész vér, 
do már kitöréseik nincsenok, nem vén em- j 
borek do öregek. A Palágyi páré újra az el
ismerés azért, ami az, előadás viharaiból 
partra korült Palágyi teljes ambitióval jött a 
színpadra ós pillanatig nem pihent, nehéz ós 
fárasztó szerepét a logpompásabban juttatta 
érvényro, szép tapsot kapott érte.

Vasárnap, ötödször zsúfolt házzal János
vitéz.

Hétfőn. Erősek és gyöngék, Szemerétől, | 
aki mindjárt az első felvonásban (Bárdi Mik
lós szerepében — Csortos) elfilozofálja néze
teit az erősről és a gyengéről, a jóról ós 
roszról- mindarról, amit szépnok ós csúnyá
nak tarthat a társadalom, aesthetika, a sze
gény ós gazdag. Bár Fenyórinok az alakja 
más szerepet kívánna, mégis elmondhatjuk, 
hogy a gavallér gondolkodású, do sok hibáju 
magyar kamarást, eddigi szerepei közt a leg
jobban adta. Csortos nagyon jó volt, Palágyi 
is Klonovits is.

Killickrankio horcog régi história. Nő 
rablás. Házassági ígéret kicsikarása lovagias 
formák között. Eleinte dacos ellentállás, a 
végén teljos megtörés és szerelem. Kevés 
holyzot komikum, egy kevés angol humor, a 
felvonások igen ügyes befejezésén játszottak 
lladrik Anna Csortossal, Palágyi Mészáros 
Gizával.

Szordán a Rátartós kisasszony. Oporott, 
Mese a gyermekszobából, gyönge zenével, 
legjobb bonno az az üst dal, amit Tibor Lóri 
énekol Iványival. A kedélyes, mesebeli fran
cia király", a Jánosvitézböl kölcsönkért fran
cia király' kostűmjében Krémor volt, lánya a 
rátartós király kisasszony Krómomé, Észak 
hercego Tibor Lóri Csipcsup Clatyi Iványi, 
Tibor Lóri úgy látszik megitta az ö hagyo
mányos ogyr kis iivog pezsgőjét a mostani 
|»fomiorjo előtt is, mert olyan jó kedve volt 
s olyan ügyesen játszott, hogy több izbon 
hatalmas lapsott kapott. Iványi a kit való
sággal mogszerottiink hü kisóröjo volt az 
az Észak hercegének. Krémemé kodves játé
kával mindvégig lekötve tartotta figyelmünket.

Csütörtökön a megzenésített Szókimondó 
asszonyságot, a Dancigi horcognét láttuk. A 
mosólány', később a szókimondó dancigi hor- 
cegné szerepe már körülbelül mogfolol a 
Felhő Rózsi tomporeinontumának: a színpa
dot leloglalni magának, fesztelenül viselni 
magát, az énekszámai totszettok, totszett a 
coupléja is, többször kitapsolták érte. A Me
zei baritonja és a Kalmár tenorja is tetszett. 
Iványi pompás Napóleon volt.

T ü n d e

A színház jő vő heti műsora:
Hétfőn, először: Szaharai Konzul. Bo

hózat.
Kodden, először: A polgármester ur. 

Vígjáték.
Szerdán: Casanova. Operett.

1905. junius 3.

Csütörtökön : János vitéz. Daljáték. 
Pontokon: János vitéz. Daljáték. 
Szombaton, először Olga. Színmű. 
Vasárnap d. u. Bob horcz.'g. Operett. 
Vasárnap este, először: Annuska Víg

játék.

KÖZGAZDASÁG.

Néhány szó a szőlőpermete- 
zésről.

A múlt évi nagy szárazság következ
tében sok szőlősgazda abban a meggyőződés- 
bou van, hogy a porouospóra e kártékony és 
kellemetlen vendég már vógkép elpusztult, 
tehát a permetezés az idén egészen fölösle
gessé válik s akadnak majd olyan szőlős
gazdák is, kik az idén addig nem fognak 
pormotozni, mig a peronospora fel nőm lép. 
De ezek igen érzékeny kárt szenvedhetnek.

Hogyr a múlt évben a peronospora szá
mottevő kárt nem tett, annak egyszerű ma
gyarázatát megtaláljuk a poronospora termé
szetében, Hiszen tudjuk, hogy' a peronosz- 
pora egy' olyan gomba mint, mely a növény' 
belsejében a sejt íalak között lép fel s innon 
bocsájlja a növény' sejtekbe szivókáit (haus- 
toriumokat) melyek segélyével szívja a nö
vény sejtjeiből a táplálékot tehát nem külső
leg, de belsőleg támadja a növényt.

Szaporodásának alapfeltételei: a meleg 
ós nedvesség. Ha e két alapfeltétel hiányzik, 
akkor szaporodni ós terjedni képtelen. Már 
pedig a múlt évben mind a két alapfeltétele 
hiányzott. Meleg volt ugyan, do éppen fellé
pésének idejében olyan nagy' szárazság volt 
hűteken keresztül, hogy' még harmatot sem 
kaptunk s ennek következtében a poronos
pora egyáltalában nem tudott fejlődni és ter
jedni sót maga a nagy' meleg akadályozta 
meg.

A mostani időjárás éppen ellenkezője a 
tavalyinak, a mennyiben nedvesség van elég 
s a peronospora fejlődéséhez szüksógos me
leg sem hiányzik, tehát olyan szőlőkben me
lyekben a rendszeres permetezés elmarad, 
nagy' mérvű károkat tehet úgy' az idei, vala
mint a jövő évi termésben is.

Ne ringassuk magunkat álremónyokkel, 
hanem a jelen évben is végezzük a perme
tezést egész rendszeresen ós kellő időben.

A vódokozósnok egyik igen fontos té
nyezője az alkalmas idő megválasztása, mert 
mondhatni, nem annyira a védekező anyag 
jósága, mint inkább az alkalmas idő helyes 
megválasztása biztosítja a teljos sikert. Igaz, 
hogy megválasztani az alkalmas időt nem 
csekély feladat, mert nem a naptár, hanem 
az időjárás ós a növény fejlődését kell en
nek megválasztásánál leginkább figyelemben 
vennünk. Igen sokan hívei a minnél korábbi 
pormotozósnok, annyira, hogy alig vau 3—4 
levél már permotoznok, úgy vélekednek, hogy 
minnél korábban, annál jobb.

Azonban több évi tapasztalat azt iga
zolja, hogy a nagyon korai permetezésnél a 
későbbi sokkal nagy'obb eredményeket mu
tatott. Do minek is pormotozzünk 3—4 leve
let május közepén, holott ha várunk vagy 
10 napot, akkor már 3—4-szer annyi lóvéiét 
védhetünk mog, ós minél több levolot per
meteztünk mog, annál sikeresebb munkát vé
geztünk. A fentebb omlitott idő megválasz
tásánál nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azt, hogy a pormotozóssel ne várjunk 
addig, mig a poronospora föllépését látjuk az 
egyes lovolokon, do fellépése előtt koll vé
geznünk a munkát.

Ha a tonyószot nőm indult mog igen 
korán s közbon sok esőzés ós kodvoző moleg 
időjárás nincs, akkor az első ponnotozést 
elég május utolsó vagy junius első hetében 
végeznünk ellen esetbon olőbb.

Bár az olső permotozós is igon fontos, 
do ha komolyabban vizsgáljuk, a második 
még fontosabb; mert a mikor ezt végezzük, 
akkora a tenyószot már annyira fejlődött, 
hogy a szőlőnek az a lombozata, a melyre 
feltétlenül szükségünk van, már ki van fej-
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üdve, c0110̂  megvédésére kell törekednünk.
A legtöbb szőlőtermelőnél azt tapasz

taljuk* hogy a második permetezést az első 
permetezés után 3 - 4  hétre végzi, tekintel- 
nélkü arra, hogy száraz vagy esős időjárás 
volt-e az első permetezés után ? A második 
permetezés az, melynél az időjárást nagyon 
meg kell figyelnünk, itt a terminust napokra 
vagy hetekre nem állapíthatjuk meg. Ennek 
megállapításánál leghelyesebben járunk el, ha 
megfigyeljük az időjárás s ha azt látjuk, hogy 
az első permetezés óta gyakori esők járnak, 
ós meleg idők, akkor 10—14 nap mólva 
megkezdhetjük a második permetezést, kü
lönösen ha olyan fajta szőlőink vannak, me
lyek a peronespora iránt érzékenyek pl. a 
régi szőlők között a polvhos, fehér góhér, 
az újabb fajok között madlén, veltelini piros. 
A harmadik permetezést végezhetjük a má
sodik után 4 hétre, ez sok esetben különö
sen olvan fajoknál, melyeknek levél lemeze 
vastag, durva el is maradhat.

A permetező anyagok közül eddig leg
jobbnak bizonyult a rézgálic és mész keve
réke. mely bordói név alatt ismeretes, elő
állítása annyira ismert, hogy leírni teljesen 
feleslegesnek tartjuk, csupán annyit jegyezünk 
mes, hogy az első permetezéshez l°/o, vagy 
l1 2%, a másodiknál szintén annyi legfeljebb 
2',u a harmadiknál is. A közömbösítésnél 
ügyeljünk, hogy a mész ugyanannyi legyen 
mint a gálic, nehogy oldatunk marósavas le
gyen. hogy a lombozatot ne perzselje s min
den egvszeri gépbe töltésnél jól kavarjuk fel 
az egész oldatot.

M ácsánszky Lajos.

Hirdetések.

^véte?11 Üzlet feloszlás miatt a A * é te iAlkalmi

P A V L O V I T S  IM R E  féle üzlet
-------- ö ssze s  á rucikke i  -

beszerzési áron alul kiárusittatnak.
Modern férfi kalapok. Férfi ói női harisnyák Nyakkendők.

Ingek. Ernyők. Valódi francia illat-
Cipók.

Vadászati cikkek. 
Fegyverek. 

Kocsitakarók.

Női cipők. szerek.
Botok.

Női övék. 
Ezüst dísztárgyak. 
Gyermek-játékok.

Kézitáskák, 
pénz- és szivar

tárcák.
Nippe-ek, stb. stb.

A z összes árucikkek  k iv é te l nélk ü l uj 
szerzésüek  és legújabb divatnak. =

be-

Kiárusitás. Kiárusítás.
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I KREISLER SIMON
issr divat-, posztó , fehérnemű- és szönyegáru üzletében:
brüsseli sálon és futószőnyegek, linóleum és gyökér szőnyegek folyosókra, 
redöny-grmllik. szőnyegvédő vásznak, bőrvásznak, bútor kelmék, di , án'r 
védők, piliseit és flanel takarók, matrác-grádlik csipke- és szövet függi ■ 
nyök. valódi besztercebányai gyapjú-pokrócok padozatra. Ajánlom to
vábbá : kaszinók, olvasó-egyletek és kávéház tulajdonosok részére kárfcya- 
és billiárd teke-asztalok bevonására elismert jóminóségü zöld posztódat. 
Különösen figyelembe ajánlom még a közelgő cséplés-idényre a t. gazdál
kodó közönségnek, valódi impregnirozott, vízmentes géptakaró ponyvái-

! Seaiobb t is z t í tó s z e r t  m in d e n fé le  j
i s á r g a  és f e k e t e  c i p ő h ö z .  |

Különösen ajánlható j
: Boxcalfs-.Oscaria-. Chevraux-és Lack : 

cipőknek. j
í ........  Bé cs,  Xil  I. ■•= j

inat. melyekből mindenkor nagy készletet tartok.
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Pontos és lelkiismeretes kiszolgálásomról üzletem 53 éves fennállása nyújt 
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M aradtam
legm élyebb tisz te le tte l: K R E I S L E R  S I M O N .  
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T avaszi
■■= id én yre

érkezett
ú j d o n s á g o k :
Női p a le tó  clot Ítéléssel 14 

koronától feljebb.
Női p a le tó  selyem béléssel 18 

koronától feljebb.
Női h a v e lo k  szürke, sötétkék 

színben 20 koronától feljebb. 
Női C a c l io s t r o  fekete posz

tóból 24 koronától feljebb. 
Női u ls t e r  Himalája kelmé
ből, selyem béléssel 30 koroná

tól feljebb.
Női r ö v id  d iv a t  k a b á t  an
gol szövetből 12 kor.-tól feljebb. 
F e k e te  p o s z tó  g a l l é r  di
vatos facon 10 kor.-tól feljebb. 
Női a n g o l  g a l l é r  remek 

kelméből 12 kor.-tól félj ebi

Divatos és jutányos

C O N F E C T I Ó .
v w w w v w w w v v w w w

Női és leány felöltök, kalapok beszerzé- 
■ - - -  sére ajánljuk -

RÓZSA LAJOS
= = = = = =  U T Ó D A  "

e l is m e r t  le g n a g y o b b  n ői d i v a t á r u h á z a t

N y í r e g y h á z a ,  P a z o n y i - u t c a .  
Plissé és Gouwré intézet. *>&*« Külön kalap Szalon, 
i i r  G yá szkalap okbó l  állandó r a k t á r .

Tavaszi
idény/re

érkezett

uj  d o n s á g o k :
Leány paletó angol kelmé

ből 7 koronától feljebb.
L e á n y  p a le tó  jó posztóból 

bélelt lü koronától feljebb.
D iv a to s  le á n y  k á m s á s  

g a l lé r  4 koronától feljebb.
Női d iv a to s  d ís z íte tt  k a 

la p  5 koronától feljebb.
L e á n y  d iv a to s  d ís z íte tt

k a la p  3 koronától feljebb.
Női n a p e r n y ő k  4 koroná

tól feljebb.
Mig a készlet tart, selyem batiszt 

és szövet blousok mesés olcsó 
árban lesznek eladva.
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Szabolcsvármegye vasúti hálózatának
— =  M E N E T R E N D J E .  —

Érvényes: 1905. május 1 -töl. — (Az összeálíitást a magyar királyi államvasutak igazgatósága Ad. 120958. szám alatt felülvizsgálta.

1. Nyíregyházáról Débreczen felé induló 
vonatok: Nyíregyházáról indul 6-50,1024,2*80, 
07* 13,*08-54 ; Császárszállásról (6,58).!,(2,44), 
(7-21),(*09-05) Ujfehértó 7*12,1044,2-58,07*33, 
*09-21; Debrecenbe érk. 8-04,11-31,3*50,08* 19, 
*010-26; Szatmár-Németibe érk.X,“202,07-07,
012-38,X, Budapest k.-pu.-ra érk. “1-50,06-40, 
“09-35,X ,05-45.

2. Nyíregyházáról Szerencs felé ind. vonatok: 
Nyíregyházáról indul *6-59,9*31,*8-44,5-49,09-05 
Királytelek *7-16,9-45,*4-01,06*02,09-23, Görög- 
szállás *7-29,9-55,*4-14,06-11,09-36; (Tisza-Pol
gár 1.5 és 11 sz. a.) Virányos (*7*36),( 10-011,(*4 ó 
21)!,1, Vaskapu (*7-41).(10-07),(*4-26)!,!,; Raka- 
maz *7-49,10-14,*4-34,06-25,09-55 ; Szerencsre 
érk.*8-35,1-052,*5-20,06-59,010-43, Kassára" 12 <5 
25,3-30,09 19.X,05-02; Budapest k-.pu.-ra é.
“ 1 -30,07-00,“010-00,X,6’35-

3. Nyíregyházáról Csap felé ind. vonatok • 
Nyíregyházáról indul 6"55,11'35,07*37 ; Sóstó
7-07,11-46,07-48 ; Sóstószölőtelep (711),(11"5), 
(07*53) ; Kemecse 7-27,12-02,08-06 ; Nyir-Bog- 
dány 7-37,12 11,08 15 ; Keék (7-40),(12-14),(08- 
19); Demecser 7-53,12-22,08-29; Pátroha8-07, 
12-34,08-41; Kisvárda 8-31,12-52,08-59; Fé- 
nves-Litke 8*45,1 -04,09* 12; Komoró 8*52,!,

• (09-19), Thuzsér 9 04,1 -18,09*81 ; Bezdéd 9-12,
1-25,09-38 Csapra érk. 9-30,1-42,09-56; Mun
kácsra 11-29,*-2-53,011*12; Máramarosszigotre 
“4-25,07-36,X, Ing várra 11-37,4-25,011 03.

4. Nyíregyházáról Mátészalka f. induló v .: 
Nyíregyházáról indul 7-05,07-18, Nagy-Kálló

7- 49,07-49, Kálló-Semjén 8-24,08'20, Mária-Pócs
8- 48,08-39, Nyir-Bátor 9-35,09*09, Mátészalkára 
érkezik 10-38,010-01.

5. Nyíregyházáról Tisza-Polgár felé ind. v .: 
Nyíregyházáról indul 7*20,9*31,5-55, Király te
lekről 7-43,9-45,06*16, Görögszállás 8-11,*10-05,
06-46, (1. a. 2. és 8 sz. a.) Bashalom 8-23,*10-13,
06- 57, Tisza-Eszlár 8’32,*10-19,07-05, Kisfás- 
Földház 8-43,*10-27,07-15, Hajnalos 8-56,*10-36,
07- 27, Tisza-Lök 9-15,X ,07-47, (1. 13,14. t.) Rá-j 
zom 9-27,07*56, Tisza-Dada 9-55,08-20 Tisza-Dob
10-10,0fe-32, Tikos 10-32,08-52, Tisza-Polgárra 
érk. 10-50, 09-08. (1. 17,18. t.)

0. Nyíregyházáról Vásárosnumény f. ind. v. : 
Nyíregyházáról indul 7*15,06-00, Nyíregyháza 
vásártér 7-28,06‘H, Oros 7-46,06*25, Napkor
8- 04,06-40, Apagy 8-30,07-04, Levelek—Magy
8- 46,07-18, Ófehértó 9-03,07-31, Majláthtelep
9- 14,07*41, Nyii-Bakta 9*29,07-54, Nyirvaja
10- 01,08*23, Nyirmada 10-22,08-41, Vásárosna- 
ményra érk. ÍO"52,09-27.

7. Debr ecsetéből Nyíregyháza felé i. vonatok : 
Budapest k.-pu.-ró! indul “09*15, X .“7*25,9-00 
“2-35, Szatmár-Némotiröl indul X ,03-45,8-53, 
“2-35,2-50, Debreczenhöl ind. *05*22,8-13,12-19,
4-36,07-17, Ujfehértó *6-25,9-04.1-11,5-23,08-20, 
Császárszállás (*6-39),(9-15),( l -22),(5-34)!, Nyír
egyházára é. *6-49,9-24,1-31,5*42,08-39, (1.1-6 t.)

S. Szerencsről Nyíregyháza f. ind. vonatok : 
Budapest k.-pu-ról indul 09-40,01 140,‘740, 
8-35,“2'15, Kassáról 01 P55, X .*8-40,12-26, X , 
Szerencsről indul 05-10,8‘51,*12*00,5-45,*07-07, 
Rakamaz 05-55,9-35,* 12-48,0625,*07*55, Vas
kapu!,!^* 12*55)(06*30),(0802), Virányos!,!, (*P01) 
(06*35),(*0808), Görögszállás 6-12,9-55,* 1*10,
06-42,*08*17, (1. 5-t. is.) Királytelek 6*22,10-04, 
*1-22,06’51,*08-29, Nyíregyházára érk. 6-35,
10-16,* 1-39,07-03,*08-46. (1. 1—6 t.)

!). Csapról Nyíregyháza felé ind. vonatok : 
Ungvárról indul 04-41,12-48,4-42, Máramaros- 
szigetröl X .10-05,“ 12-12, Munkácsról 04-13, 
“2-20,4-13, Csapról 6-00,3-29,06-13, Bezdéd
6- 26,3-47,06-32, Thuzsér 0-34,3-54,06-40, Ko
moró (6*43),!,06*49, Fényes-Litke 6-51,4-08, 
06*57, Kis-Várda 7-13,4-24,07*13, Pátroha 7*29. 
4*37,07*28. Demecser 7*49,4-49,07-42, Keék 
(7-50),(4-56),(07-51), Nyir-Bogdány 8-01,5-01,
07- 56, Kemecse 8T 1,5*10,08-07, Sóstószőlőte- 
lop (8-24),(5-21),(08-20), Sóstó 8-30,5-27,08-27 
Nyíregyházára érk. 8 41,5-37,08-38. (1. 1 — 6 t.)

10. Mátészalkáról Nyíregyháza f. ind. v .: 
Mátészalkáról indul 03-36,2*00, Nyir-Bátor 04* 
38,3-26, Mária-Pócs 04-59,3*54, Kálló-Semjén 
05-23,4-23, Nagy-Kálló 05*45,455, Nyíregy
házára érkezik 6* 15,5*27. (1. 1—6 tót.)

11. TiszaPolgárról Nyíregyháza f. ind. v ,: 
Ohát-Pusztakócsról indul 8-05,0802, (I. 17, és 
18 t.) Tisza-Polgárról indul 03*15,1-59, Tikos
03- 32,2 18, Tisza-Dob 03-52,2-44, Tisza-Dada
04- 12,3-05, Rázom 04-28,3*23, Tisza-Lök 04-51, 
(uj ind.*) *9-08,3-35, (1. 13,14 t.) Hajnalos 05*04, 
*9-16,3*47, Kisfás-Földházról 05-18,*9*25,4-00, 
Tisza-Eszlár 05*30,*9-32,4‘11, Bashalom 05-42, 
*9*38,4-20, Görögszállás 6* 17,*9*55,4 42, (1. 2,8 
t.) Királytelek 6-33,10-04,4-59, Nyíregyházára 
érk. 6-54,10-10,5-22. (1- 1 -6  tét.

12. Vásárosnaményról Nyíregyházára ind. v.: 
Vásárosnaményról indul 03-21,1-35 Nyirmada 
03-51,2-10, Nyirvaja 04-18,2-40, Nyirbakta 
O4‘37,3-01, Majláth-telep 04*51,3-17, Öfehértó 
05*02,3-32, Levelek—Magy 05-14,3-45, Apagy 

105-35,4*08, Napkor 05*50,4-25, Oros 6*05,444, 
i Nyíregyháza vásártér 6-20,5-01, Nyíregyházára 
érk. 6-30,5-12 (1. 1 — 6. t.)

13. Debreczeubül Tisza-Lök felé i. vonatok : 
Debrecenből ind. *05*35,*8*09,* 12-14,4-41, Büd- 
szentmihály *7*53,04-03,*2'32,07-14, Egyház- 
erdő (*8-00),(04-10),(*2-39),(07-21) Tisza-Lökre 
érkezik *8-10,04*20,*2-49,07-32. (1. 5 és 11-et)

14. Tisza-Lökröl Debreczen felé induló v .: 
Nyíregyházáról indul X ,9*31 ,X,5*55, (I. 5. t.) 
Tisza-Lökröl ind, 04-46,* 12-59,*3-52,07*52, Egy
házerdő (4-56),(* P09),(*4-02),(8*02), Büdszentnii- 
hály 5-05,*1-17,*4-10,08-09 X, Debreczenbe 
érkezik 7-40,*3-35,*06*28.

15. Dcbrcczenböl Nyirábrány /'. ind. vonatok : 
Budapest k.-pu-ról indul *7*25,9-00,“2-35,“09-15, 
07-05,X, Debreczenhöl ind. “ 12-11, 4-00, “06-55, 
08*24,02-50,05-10, Nyirábrány (“12-42)4-53, 
(“7*25),09*29,03*34,05-56, Nagykárolyba érk.
“ l -24,06-02,“08-06,01118,04-41,7-19.

16. Nyirábrányból Debreczen f. induló v .: 
Nagykárolyból indul 08-17,04-56,“7-25,9’49, | 
“3-13,4*06, Nyirábrány 09*30,6-27,(“8* 14)10-56, 
(“3*58),5 43, Debreczenbe érkezik OlO l 1,7*26, 
‘8-46,11-37,“4-31,06-43.

17. Tisza-Polgárról Ohát-Pusztakócsru i. v. 
Nyíregyházáról indul X.^'-O, (I. 5.) Tiszapol- 
gárrol indul 03.24,11-45, Folyásról 03-42,12 03, 
Ohát-Pusztakócsra érkezik 05-01, L19. Deb- 
reezonbe érkezik 7-54,5-35, Füzesabonyba é. 
10-24,4-09.

18. Ohát-Pusztakócsról Tisza-Polgár felé i. v. 
Debreczenhöl indul 04’36,4 56, Füzesabonyból 
indul X.5‘22, Ohát-Pusztakócsról 8-05,08‘02, 
Folyásról 9-34,09-21, Tisza-Polgárra érkezik 
9-51, 09-38. (1. 11.)

>,jui-oö, aator-
“1243,405,03-53,08*04, 

il 09-10,7-28,12-09,“4-39 
)-09,)(l2'58,)*5"08, Sze-

Fiirdök.
Sóstó 1. 3. és 9. tétel alatt.
19. Csap-Laioocznei vonal. 1. 3. t. Csapról 

indul “ 1*49,5*52,01-006,9-39 Szolyva- Hársfai vára 
érkezik “3*41, X ,012T7,1’44, onnan vissza in
dul 2-50,02-55,“ 1*40, Csapra érkezik 5*51,05*36 
“3-22. 1. 9. tét.

20. Szerencs-Sátoraljaújhelyi vonal. 1. 2. t. 
Szerencsről indul “11 -57,2-46,012-47,07-02,05-15 
Erdóbénye “12*14,(3* 18,)0P58,!,(05-48,) Sátor
aljaújhelyre érkezik 
6*38, onnan vissza indul 
Erdóbénye (010* 17,)(08 
rencsre érkezik 011*00,8-39,1-31,“5-35. !. 8. t.

21. Csap-Sátoraljaújhely. (1. 3. t.) Csap
ról indul 06 08,05 44,10-38,“3*25, Sátoraljaúj
helyre érkezik 07-47,6*53,1 P49,“4-17, onnan 
visszafelé indul “ 12-55,4-36,08*21,7-39, Csapra 
érkezik “ 1 47,5*42,09-31,9-16. (9. tét.)

22. Szerencs- Miskolc. (2. tét.) Szerencs
ről ind, 07-12,011-25,8-46,04-24,11-05,1-38,“5-40, 
Miskolcra érkezik 08-11,012-30,9-39,6*03,12-04, 
2-38,“06*20, onnan \ issza indul “11-05,1-48,
010- 30,06-00,4-25,03-41,7-30, Szerencsre érk. 
“11-44,2-40,012*17,06-54,5-25,04*42,8-30. (8. tót.)

23. Miskolc-Kassa. (1. 2., 22. t.) Miskolcról 
ind. “ 10-58,10-5,“5-43,06-40,02-29,?“02-41,03*51, 
Kéked fürdő !,3* 10,08*54,04*40, !,6 4G, Kassára 
és Ránk Herlányra érkezik “ 12-25,3-30,“ 7-20, 
09-19,05‘02,?“04T8,7-17, onnan vissza indul 
09-00, ?“012-45,011-55, 6*20, “8*40, 12*26, “4 57, 
Kéked 09*31,!,012-17,6-46,!,12-53,!, Miskolcra 
érkezik 012-20,?“02-17,02*27,848,“ 10-03,3-15,
“06-26. (1. 22., 8. tót.)

23. Sátoraljaujhely-Kassa. (Szerencsen át, 1. 
2., és 20. tét., Csapon át, 1. 3., és 21. tét.) 

j Sátoraljaújhelyről indul 7-34,1-10,08-26, Kas- 
! sára, Ránk-Herlányra érkezik 10-12,3-20,010-35,
! vissza indul 05-17,12-00,5*09, Sátoraljaújhelyre 
érkezik 7-18,2-00, 07-42, (Csapon át, 1. 21., és 
9. tót.) Szerencsen át, 1. 20., és 8. tételt.) 
Szobrancra, Sátoraljaújhely felöl érkezik 9-16, 
2-50,09-52,'onnan vissza indul 05-34,2-57,06*03.

25. Kassa-Oderberq. Nyíregyházáról ind. 
3+21+24, továbbá, 2+20+24; végül 2+22 
+23 t. a. Kassáról indul 010*41,05*47,05-27, 
7-40,“12-35,12-46,3-55,“7*30, Eperjesre érkezik 
12-03,6-46,8-55,1-37,5-18,09-00,011-50, Bártfa é. 
9* 15,4*50,07-25, Igló fürdő +  Feketehegy érk.
01- 11, “6-21, 7-48, 10-05, “2-11, 3-08,06-25,09-02, 
Poprád-Fellca, Tátrafüred érk. 02*05,“6*58,8*35,
11- 05,“2-46,4-07,“07-20,“09*35, Csorbató érk.
02- 50,9-23,11-54,3-40,4-56,08-09,010-11, Lucski 
fürdő érk. 04*23,7-55,10*52,L09,“0444,0650,
09- 43, Koritniezu érk. 04-41,8-09,11 -09,1 "20, 
“454,07-09,010-01,“011-22. Koritnicáról vissza 
felé indul “04-41,05*59,9-50,“ 12*59,3-26,542,
012- 05, Lucski fürdő X >6*12,10*05,“ 1"08,3*36, 
5"58,12*20, Csorbatóról 05*58,7*52,11*55,“2‘14, 
4-57,08"08,2*10, Poprád-Felka, Tátraf arcáról 
‘6*25,8-36,12-40, “2*47,5‘35, 08-53,03*00, Igló 
fürdő és Feketehegyről “6*55,940,1 "44, “3-17. 
6-26,0943,04-00, Bártfáról 05*15,11-35,07-50, 
Eperjesről 05-05, 7-20, 10*46,12-18,3*19, 07-05,
010- 05, Kassára érk. 8‘30,11 -50,4’ 18,11 -35,“448, 
08*40,011-35,6-14, Nyíregyháza felé indul, 1. 
24+21+9. tét. a., továbbá 24+20+3, végül 
23+22+8. tétel a.

A kérdőjellel jelzettek, csak a nyári hó
napokban közlekednek.

Jelmagyarázat:
lakozás nincs

=  gyorsvonat, * =  motoros kocsi, a többi személyvonat. 0, az éjjeli órákat jelzi; ( ) =  feltételes megállás ; X =  csat'  
! === a vonat megállás nélkül áthalad. Az idő, — órák és percekben, — közép-európai számítás szerint van kitüntetve.

Ben zinmotorok, gőzcséplőkészletek, aratógépek és egyéb mezőgazdasagi
g é p e k  le g ú ja b b  s z e r k e z e i b e n  és  le g jo b b  k iv ite lb e n  k a p h a t ó k

A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynökségénél ®
B U D A P E S T ,  V .  V á c i -k ö r ű t  32.

Árjegyzék és költségvetés kiv ánatra ingyen és bérmentve. —  Kizárólagos képviselőség S/.abolcsmegye területére Lichtmann Vilmos gépkereskedő cégnél Nyíregyházán.
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VÁROSI LAKÓ- és
BÉRHÁZAK

KÖZSÉGHÁZA.

Gazdasási----------
épületek.

T E M P L O M
I S K O L A

S Z Á L L O D A
stb.

F öldm érés
P arcellázás.

Épülettervek
Költségvetés

Pavlovits Károly
* *  é p í t é s z  m é r n ö k n é l  * *
NYÍREGYHÁZA,  Isk ola-u tca  5.

Praktikus beosztás; művészi homlokza
tok történeti és modern stvlnsban.

Szakszerű épitésvezetés. 
Olcsó építkezés. =
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Legújabb tavaszi angol-costüm és divatszövetek, 
angol bíous különlegességek, Blous és ruhaselymek,
legjobb mosó delinek ruhákra, blousokra és pon
gyolákra, rendkívül dús választékban már meg
érkeztek.

XJNGÁR LIPÓT
r.öi divat-, vászon és fehérnemű üzletében.

9
©

m
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Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmente
sen 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, m ert 
a csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszes italt. A Coza oly 
csendesen és biztosan hat, hogy azt fele- 

1 sóg, testvér avagy gyerm ek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
megcsalt nem is sejti mi okozta javu lását.

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

és szerencséjéhez segített és sok embernek 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. Kezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalm atlan.

Képviselőink kik szerünket raktáron tartják  és kik 
bárkinek díjmentesen egy könyvet adnak a következők : 
N agy K á lm án  gyógyszerész ur.

Minden kérdést próbát és könyvet illetőleg Nyir- 
egyházán kiviil lakok egyenesen Londonba intézzék.

INGYEN PRÓBA 1.37 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

(Levelek 25 fillér, le
velezőlapok 10 fillérrel 
bérmentesitendők).

COZA. INSTITUTE 
(Dept. 137).

02, Chanc iry Lane, 
London,. ANGLIA.
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i  M enyasszonyi kelengyék!
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u ja n n a n  b e r s a d s z e t t  . i id e g v iz  
g y ó g y in té z e t ié i .

A baujm egyében . K assa  m elle tt.
Kies fekves, teljesen védett középm agaslati k lim a

tikus gyógyhely.

A  m a g y a r  g e i z i r .
Európának e páratlan  csodája, m elynek vize 

ivó- és fürdő-karára használtatik  csúzos, köszvé- 
nyes bántalm aznál, valam int gyom >r- és b é lb a jo k 
nál. Továbbá az A ndrássy-kút és Valéria-forrás, 
könnven emészthető, vastartalm ú, égvényes savanyu- 
viz-források : a légző emésztőszervek bántalm ain íl, 
vérszegénység, idegesség és lábadó só betegeknek . 
Óriási erdős park, gyönyörű sétányok, iátogatott 
kiránduló hely. Kitűnő vendéglők, olcsó árak, posta- 
távirda A kincstártól átvette  es már az idén is 

’ sok hasznos újítást létesített 
' a  fu rd ö ig azg a tó ság .
> W W W V W W

Q Q  > sí!<rdi Attila- (*s Vormorei-féie permetezők. Qjí
O Q O C Q Q Q O O O Ü Ö ^ Q Q Q Q Ü O Ú O Ú ü l

& A Z  E R E D E T I  £

8A T T 1 Z .
SZŐLŐPERMETEZG

egyedüli elárusitását sikerült egész 
elnyernem.

Szabolcsmegyére

A T T I L A
(kivehető szólkazánu) szőlő- 
permetezőket kft szóróval 
egy közönséges és egy sza
badalmazott „hal (szóróval *. 

Úgyszintén eredeti
V e r m o r e I permetezőt
is, legolcsóbb áron, esetleg 

megegyezés szerint 
r é s z l e t f i z e t é s

Ijt mellett bocsátóm a vevökö-
rmiiiiiiinn«i£»S5*»-- zönség rendelkezésére, yala- 

mint mindennemű s a legjobb 
fajú ra f ia  h á n c s  és  k é k 

k ö v e t  legolcsóbb árban árusítom.

W asserm ann Sám uel
Nyíregyháza, Zöldség-tér 2.

Vidéki megrendelések pontosan s azonnal eszközöltetnek.
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>
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T églagyárnak, műmalomnak, sertéshizlaldának alkalmas 
telek, 9 és fél kis hóid, 10 lépésre a vásártéri megállótól 
(Hölcz-féle), a Kállai-út és vásártér sarok, holdja 950 forint- 

1 .iával eladó. Másutt fekvő i röküs földeim á 650 forint.
Cim : H e t é n y i  J ó z s e f  Jurás-szálloda.
Ugyanott e g y  3 HP. Laurent és Klement valamint eg y

! „Puch“ m otoros kerékpár
I elcsón eladó.

9 U n  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve- 9
0  l l d  lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o  9

U n  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert
11(1 tenni O O O O O O O O O o n o o n o

% .
o o o o o o o

U n  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
U ű  mely más nyomtatványt akar készít

<4.

Tisztelettel
%

nyomtatványt akar készíttetni

U n  bármilyen könyvet beszerezni
A lc l akaró  o o o o o o o o o o

U o  hírlapokra, vagy folyóira- 
l l d  tokra van szüksége °  ^

W

1

i \ \ S c  %
v  \  -

o o

R afia  h á u c s  és  k é k k ő .

s
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h a l m a g y i  S á m u e l
U T Ó D A

NŐI FELÖLTŐK ÉS KALAPOK LEGNAGYOBB ÁRUHÁZA
n y í r e g y h á z a , t o k a j i - u t c a .

Pünkösdi vásári
Bámulatos olcsó árakon kaphatók:
Női modell díszített kalapok 2 koronától feljebb. 

„ „ finom felöltők 7 „
„ „ „ Havelokok S „ „
„ „ utazó köpenyek 10 „ „

Gyászkalapok állandó 
nagy raktára.

Kitűnő tisztelettel

Átalakítások gyorsan és 
olcsón eszközöltetnek.

utóda

A legm elegebb és legjobb gyégj batásu kénes hő
források az egész kont nensen, szükség szerint mérsékelve 

C° foku) héYvizzel 6 tükörben és lő  porcellán
kádban

Stubnya-fürdőn
teng. fel. mag. 518 méter. Közvetlenül vasnti állomás 
m ellett a budapesl—rntkai vonalon. Feltétlenül biztos 
gyógyulás : minden izületi és izomrhenmás megbetegü- 
lésnél, ischias, köszvény, neuralgia (idegbántalinak női 
bajok és bőrbetegségek esetében, (Exczem a, t'rurigo , 
Psoirasis) bárm ennyire idültek is azok.

N y á r i  és  té li  g y ó g y k e z e lé s .
Orvosi vezetés a la tt álló ivó- és fürdőkurák, por 

cellán kád és tükörfürdők, pakolss, izzadási kú rák , villa
nyozás, m ásságé, uszoda és hidegvíz gyógykezelés, mely 
utóbbi a fenti gyógyeljárás ta itó s hatásának biztosítására 
annak záradékául ulkalm aztatik

Pompás fekvés, fenyőerdők közepeit, elteiiilve a  T átra 
hegység egyik remek fensikján és igy m egbecsülhetetlen 
m int léggyógyhely is Nagy és szép park. Legolcsóbb árak. 
Legnagyol'h kényelem, egészséges lakások és táplálá é lel
mezés. Három év óta a m agyar kir. állam vasutak egyik 
gyógytelepe. Posta, távírda, állomás, saját fürdőzenekar. 
L»aw n-teunis, tánciskola, állandó előkelő úri közönséggel. 
Fürdő oriosok  : dr. Boleman János, dr. Jakobovics Mór. 
Előidény jn lius 1-ig. U tóidény augusztus 2<>-től 50% en 
gedmóny Képes prospektussal és felvilágosítással díj
m entesen szolgál az

T J j !

COOK & JOHNSON
amer. szabadalm, tyukszemgyürüje.

A je lenko r legjobb és legbiztosabb szere, nagyszerű 
hatással és azonnal esilapitja a fájdalmat, — Kap
ható minden gyógyszertárban V ziria-.Magyarors/ág- 
ban. 1 darab borítékban 20  fillér, ü darab kartonban 
1 korona, postai küldés esetén 20 fillérrel több. — Fő
raktár Magyarország részére: Török József gyógy
szertára Budapest, VI., Király-utca 12. — Köz
ponti raktár Magyarország-Ausztria részére: „A 

szamaritánushoz", Grác.

Ig a zg a tó sá g .

N y íre g yh á zi  t a k a r é k p é n z t á r  egyesület.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

A nyíregyházi takarékpénztár egyesület
f o ly ó  é v i  j u n i u s  h ó  1 8 -á i) ,  d . e. Í O  ó r a k o r  s a já t

helyiségében

re n d k ív ü li k ö zg y ű lé s t
tart, melyre a t. c. részvényesek ezennel rneghivatnak. 

.Nyíregyháza, 1905. május 31. A z  iga zga tóság.

T Á R G Y :  j
1 . Egy felügyelő bizottsági tag választása.

Az alapszabályok 24. §-a értelmében a közgyűlésen szava
zati joggal csak azon részvényes bir, ki részvényét a közgyűlést 
meiM'löző legalább 45 nappal nevére íratta és a közgyűlést meg
előző köznap déli 12 órájáig az egyesület pénztáránál le nem 
járt szelvényeivel együtt letette.

^ •fTfVT^7^TrfTF?TFTTr777?7Trrrfr^^r^-^ ....- ..

|  = :  KÜLÖNLEGESSÉGI = = 1
ifi mindennemű g a z d a s á g i  gének M 
íj m ű s z a k i  c ik k e k  es m a lo m i -j 
j; b e r e n d e z é s e k  előnyös feltételek 9 
0 mellett beszerezhetők és raktáron is El 
11 találhatók

ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- 
teleket is elvállal.„< 1

fcj Főüzlet: Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren, 
fi Fióküzlet: Mátészalkán

NíGRIN
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbörnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtőt stb. \ 

■ vásárol minden mennyiségben —

A.  S C H A N I L ,
= = = = =  zsirárn ügynöksége, — 1

Bécs,  XVII. H a u p s t r a s s e  67.

Boltok bérbeadása.
A nyíregyházi rom. kath. egyház tu

lajdonát képező plébániai épület alatt levő 
boltok f. évi november l-töl, a kántorális 
épületben levők pedig f. év október l-töl 
három évre haszonbérbe vehetők.

Bérelni szándékozók az évi bérösszegre 
vonatkozó írásbeli ajánlataikat a plébániai 
hivataliul folyó hó 12-ig nyújtsák be.

Megjegyzendő, hogy a bérleti szer
ződés megkötésekor az illető bérlő negyed
évi bérletet lefizetni és a kikötött évi 
bérösszegnek felét betéti-könyv vagy érték
papírban biztosítékul nyújtani köteles.

Az iskolaszék

U J Ü Z L E T ! SZOLID ÁRAK!

írp\v*VvCaJá-V

\  un szerencsém  a n. é. helybeli és vidéki közönség 
szíves tudomására hozni, hogy Nyíregyházán, a Korona 
épületben, a (MEISELS és SALGÓ cég  volt helyiségében)

P O S Z T Ó  ÜZLETET
nyitottam és azt a legdivatosabb gyapjú és valódi angol s z ö 
vetekkel szereltem föl.

Sok évi ,  a helybeli piacon szerzett tapasztalatom és 
ism eretségem  lehetővé tették, hogy raktáramat a legújabb 
és legdivatosabb szövetekkel lássam el, úgy, hogy a leg
kényesebb Ízlésnek is minden tekintetben megfeleljek.

A n. é. vevő  közönség szíves pártfogását kérve s ma
gamat jóindulatukba ajánlva, vagyok  tisztelettel

PKEISZ B E R T A L A N .

Óriási választék! Pontos kiszolgálás!

NYOMATOTT P1RINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.
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