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Kibontakozás.
Félre minden kislelküséggel, félre 

minden kicsinyes partoskodás és szem élyes 
hiúsággal. Most hazánk jövőjéről, hazánk 
boldogulásáról van szó. Legyünk tisztába 
azzal, hogy ha most nem létesül a 67-es  
alapon a békés megoldás, akkor ez az alap 
örök időkre elveszíti a nemzet előtt lét- 
jogosultságát. Hisz m ég m aga a 48-as  
párt is szívesen támogat ma m ég oly 67-es  
kormányt, a mely a kiegyezést a nagy  
halhatatlan Deák Ferencz igazi szellem é
ben valódi nemzeti tartalommal óhajtja 
megvalósítani. Ha tehát a 6 7 -esek. kik ma 
még nem csak a parlamentben, de künn az 
országban is többségben vannak, elmulaszt
ják mindent elkövetni a tömörülésre, úgy  
könnyen m egtörténhetik, hogy a nemzet 
többsége a szélsőségbe ragadtatja el magát 
es lehetetlenné teszi a Deák Ferenc szel- 
lembeni kormányzást, a mi által csak annál 
nagyobb lesz az ür, a király és nemzet 
között.

ü g y  látszik, hogy Tisza Istvánnak 
egyedüli életcélja, hogy szem élyes politikai 
pártjának fenntartásával megakadályozza 
a békés kibontakozást, mert külömben nem 
állana válaszfalként a király és nemzet 
közzé azzal a párttal, a mely m ég most is 
mindenáron kormánypárt akarna maradni.

Ha nem ez volna előttük úgy az az úgy
nevezett kormánypárt már rég felbomlott 
volna.

Maga a 48-as párt sokkal higgad
tabban és loyálisabban gondolkozott, mint
sem hogy be nem látta volna azt, hogy  
a békés kibontakozáshoz a 67-es alapot 
kell elfogadnia. Annál is inkább, mert min
denki tisztában lehet azzal, hogy a 67-es  
alaponi kibontakozás teszi lehetővé, hogy  
a koalíció programmjának legalább lénye
gesebb pontjai megvalósuljanak. A 48-as  
párt, mely oly nagy erőt képvisel, haza
fiasságból hajlandó is támogatni egy oly 
67-es kormányt, mely a koalíció nemzeti 
programmjának legalább egy részét m eg
valósítja. Valamint szeinelőtt tartotta ez a 
párt mindig azt is, hogy maga király is 
a 67-iki k iegyezés álláspontján áll s hogy  
a parlamenti pártok számszerinti többsége 
is ezt vallja.

Ezekből kifolyólag a 48-as független
ségi párt e loyalitása méltán m egkövetel
heti már csak a hazafiasság szempontjából 
is, hogy az összes 67-esek, de különösen 
a szabadelvű-párti képviselők viszont a 
koalíció nemzeti progva rumját elfogadják 
s ez által egy 67-es többségnek létesülé- 
sét a koalíció elvi alapján lehetővé tegyék.

A kibontakozásnak ez volna az egyet
len útja, m elyet azonban lehetetlenné tesz

Tisza István azon eljárása, hogy m ég bu
kása után is maga körül akarja tartani 
a szabadelvű-pártot, a melynek ma már 
programmja sincs és igy parlamenti lét- 
jogosultsággal sem bir. Ha már azt nem  
kutatjuk is. hogy mindezeket akarva, vagy  
nem akarva cselekszi is, de annyi bizo
nyos, hogy állásfoglalásával mindent el
követ, a nagy Deák Ferenc alkotásának  
m egsem m isítésére.

Tisza Istvánnak azon szerencsétlen párt- 
határozata, a mellyel saját pártját kivonta 
az alkotmány védelméből és párthiveinek 
tiltva volt ugyanazt a parlamenti óvást 
megszavazni, a mit Deák Ferenc és párt
hívei 1861-ben megszavaztak, igy ez által 
határozott ellentétbe helyezte magát Deák 
Ferenc szellem ével s az egész nemzettel, 
a szabadelvű-pártnak, mint olyannak, lét- 
jogosultsága e perctől fogva megszűnt. 
A szabadelvü-párt tagjainak ki kell onnan 
lépniök, hogy visszanyerjék cselekvési sza
badságukat, hogy akár más 67-es párt
csoporthoz való csatlakozással, akár külön 
állva lehetővé tegyék egy nemzeti alapon 
álló uj 67-es többség kialakulását a koa
líció elveinek érvényre jutásával.

Őszinte dualisztikus alapon a kibon
takozás csakis igy jöhet létre.

t  A r c a .

Hangulat.
Szalad mezőn, erdő árnyán,
Dal zendül édes hangokon,
Sétálgatva párosával,
Oly élvezettel halgatom.

Csendet törünk, beszélgetünk. 
Beszédünk tárgya szent, a h it,. . . 
Fogadjuk ünnepélyesen,
Hogy követjük tanácsait !

Üdvöt, mennyet igér a hit.
Virág illat, madár dana, 
ügy terjeng, oly cpedve szól,
Hogy a földnek megtartana.

Forr, pezs'g a vér ereinkben, 
Szemünkben égő könny ragyog ! .  . . 
Nekem nem menny, szercicin kell, 
Szerelem kell, . . . ember vagyok! . . .

—r.
&

. . .  két kis veréb.
Irta és a nyíregyházi polgári leányiskola jubilláris ünne

pélyén felolvasta:
Sztem pák M ariska (Írói nevén Székely Márton).

(Személyek: Don Jankó ur és Donna 
Janka kisasszony. Fiatalok szépek, persze. 
Különben szörnyen jó pajtások együtt, és 
minden egyéb mellék gondolat nélkül, nagyon 
szeretnének testvérek lenni. Donna Janka 
néha sajnálja, sőt egy-egy picinyt sir is, 
hogy Jankó miért is nem lány, Don Jankó 
ur pedig épen olyan nagyon óhajtaná, ha 
Janka tetszésére fiúnak válnék. Ezek azon
ban utópiák lóvén, szépen elnólkülözik és 
maradnak tovább a régi körülmények között, 
elválhatatlan nagy jó pajtásságban.

Idő : reggel 9 óra. Don Jankó ur egy jól 
átaludott, Donna Janka pedig egy még szeb
ben átóbrenálmodott éj után. Jankó jókedvű, 
tisztának, aranyosnak látja a világot, Janka 
ábrándos, a szivecskóje telve különös, édes 
sejtelmekkel, de különben ő is napsugárral, 
virágillattal és Iluszkakeringővel teltnek látja 
még Jankót is.

Színhely: no hát őzt már már nem le
het elárulni. Mert ugyan hallott már valaha 
is valaki idyllt a futóbab kötözése közben ? 
Még ha legalább szamócát szedni küldenék

az embert, a szamócát már oly sok poéta 
megónekelte. de paszulyt kötözni ilyen han
gulatban ! A sorsnak, azazhogy a mamának 
igazán semmi érzéke sincs az idealismus 
iránt. Igaz hogy a mama nem is tud ám 
semmiről semmit. No mert hát a mamák 
nem is igen szoktak, de meg dupla zárjel 
közt mondva, nem is igen kell nékik az 
ilyes dolgokról tudni valamit. Persze, még 
jó, hogy egy öreg jegenyét ott felejtettek a 
keritós tövében, az alatt van egy pad, mo
hos és korhadt, s igy legalább az stylszerü.)

Janka: (egy nagy sóhajtással leül a 
lócára, Jankó mellé telepedik) Édes kis paj
tásom, sajnáljon engem !

Jankó: (megszeppen a tragikus hangon) 
Sajnáljam babuska? Nagyon szívesen dehát 
miért? Talán bizony keserű volt a kávéja?

Janka: (indignálódva) Kérem, ne tessék 
sértegetni. Én nem vagyok gyerek, hanem 
nagy leány. Még pedig nagyon sajnálni való, 
szerencsétlen lány. Akinek most nagy, óriási, 
rettenetes, gyógyíthatatlan baja van. Belefo
gok halni, meglássa!

Jankó : Nagy, rettenetes, gyógyíthatat
lan, halálos baj. Babuska talán csak nem 
szerelmes ?

Janka: (lehajtja a fejét, nagyon szelí
den) De igon.

Napernyőkben, keztyiikben, gallérokban, nyakkendőkben, kivágott czipőkben,
alsószoknyákban, stb. újdonságok láthatók. . —  • -

Eisler Károly! női, férfi, czipö, divat és rövidáru üzletében, ; Nyíregyházán.
Lapunk e g y e s  szám onként Hirsclller Mórnál kapható. Mai szám unk 8 oldalra terjed, f c
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Amit ők nem értenek.
Irta: M ándoky Lajos,

Milliók vágyát, milliók akaratát, mely 
akarat pedig ma már félelmet nem ismer 
és igy megingathatatlan. Az, intő szózatot 
mosolyogva teszi fiókjába a m egyék Ír
noka. A hazafias kötelességről nem irhát 
szózatot az, kiből az erkölcs kihalt. —  
A rendületlenséget e nemzet nem cselé
deitől tanulja, hanem múltjából meríti, 
mely törvényeihez való ragaszkodásra ta
nítja. a szenvedések, a megnróbáltatások 
árán is.

A talaj megtermékenyült, a lelkekbe 
hit költözött és a leálcázott centralismus 
előbb visszafojtott dühhel, vergődésében  
talán fegyveres készenléttel gondol a tör
vénykönyvek átiövetésére. - -  N incs itt 
anarchia és nem is lesz, de megtörtént a 
hadoszlopokba való sorakozás a könyvek  
mellé. Törvény rendelte el váraink le
bontását, mert a kacagányos ősm agyar a 
kalandvilágból, kardja hatalmából a tör
vények biztosította alapra lépett, de nem  
feledkezett meg önvédelmi jogának bizto
sításáról sem, mert ismerte a lélek tör
vényét, hogy mindenikben egy zsarnok 
lakik, mely veszedelm essé igazán a köz
élet zsarnokaiban, uralkodóiban lehetséges. 
Lehetséges nemzeti uralkodóiban épugy, 
mint idegen családok sarjaiban. A hata
lom zsarnokot nevel a falu bírójából is 
és mindazokból, kik gyöngék a hatalmat 
másnak tekinteni, mint a bizalom legna
gyobb fokának.

Uralkodók hatalma nemzetek bizalma 
és minden nemzetnek annyi szabadsaga 
van amennyit m egérdemel, vagyis amennyi 
jellemének megfelel. E szabadságot nem  
uralkodók adják, nem ők veszik el. —  
Megszerzi egy dicső, egy emelkedet gon
dolkozást! ivadék és ennek keresete a 
szomjazott jobb kor; elveszti a korcs, 
a gyáva, a meghunyászkodott. — Lehet 
korcs nemzedéket nevelni dédelgetéssel 
épugy, mint kancsukával. Egyaránt szá

nalmas mindaketttő, sőt talán az előbbi 
inkább, mert a kancsuka ütése a szabad
ság ágya m ég lehet, de a becézgetés 
so h a ! Áz egyén lehet a természet ölebe 
dobott rabszolga, amint az em beriség  
történetének végtelenségében mindig az 
volt és lesz, rabja korlátoltságának, de 
ha föllobbant benne, mit valam ennyi tár
sának szeme visszasugároz, akkor tö
rekvéseink záloga nemzetünk halhatatlan
sága, mit a mindannyiunkból kitörő fény 
biztosit.

A megindult áramlat természetellenes 
medre volna, ha patakonként omlanék a 
vér. megtámadott alkotmányunk védelmé
ért, de mi a felesküdt uralkodót alkotmá
nyunk részének tekintve, tiltakozunk az 
ellen, hogy Gesztnek gyászos fia, végze
tesnek hirdesse ma is utunkat. A nemzet 
leszámolt vele és ő a szabadság eszközét, 
a sajtót használja fel, hogy megbocsátha
tatlan bűnét hirdesse, a szerinte 7 0 — 80  
szóért folyó küzdelmet, amihez még évi 
négvm illió forint kiadást számit, fia  ily 
kevés amiért e nemzet küzd és tegyük  
fel, hogy küzd oly körülmények között, 
midőn állami létének díszéről, nyelvéről 
lemondott azok javára, kikért áldozatott 
hozni sohasem  késlekedett, tegyük fel, 
hogy minden eszme kihalt, kereskedelmi 
árueik a tisztesség, akkor is tartoznak a 
7 0 —80 szóval a Lajtán túliak adóssá
gaik törlesztésért. Miért nem dobják te
hát ide e néhány silány szót. e félreve
zetett nemzetnek, vagy miért nem föl- 
lebeznek a jobban értesült nemzethez? 
A tagadásba vett jog szülte az okot és a 
nemzet politikai tekintélyének sírját a 
meghátrálás ásná meg.

Ha van e nemzetnek m egbocsátha
tatlan bűne, az nem az, hogy provoká
cióval felel harmincnyolc éves, alkotmá
nyos kormányzatért, hanem túlzott hi
székenysége, túlzott engedékenysége, mely 
alkotmányunk erősségét megbénította, és 
amely a korlátlanságot hitette el azokkal, 
kiknek jövője a felvilágosodás gyarapo

dásával, puszta disz, symbolum. Az ab
szolutisták szerint, most hálakönnyeket 
kell sírnunk, mert harmincnyolc évig él
veztük az alkotmányos élet gyönyöreit, 
amelyhez sok szó fér és amelynek összes 
áldásai abban csúcsosodnak ki, hogy foly
tatni csak egy m egöregedett császári ge
nerális akarja 1

Szép áldás ! !
Egy szomszéd állammal való szi

lárd kapcsolat akkor fogarnzott meg. mi
dőn a kelet rajtunk átgázolva, veszélyez
tette Európát. A törökök befészkdődése 
gyöngítette a nemzetet és a kiűzetés után 
ők kizsarolva ez állapot előnyeit, eljutot
tunk végre kapcsolatban egy nemes lelkű 
uralkodóig, de a visszahatás jelentkezik a 
nemzeti jogok térhódításává! ismét. — 
Átestünk a szenvedések sorozatán, mit 
szövetséges társunk fegyveres ereje, Európa 
m egvetésétől kisérve, számunkra rendezett.

Dinasztiájával a nemzet csak egy 
szerződést kötött a Pragmatica Sanctiót 
és erőt annak is csak a törvénybe ikta
tás adott és ha a kapcsolat formáját 
módosította a 67-es alapnak nevezett tör
vény, létesült a kiegyezés, melynek be
csületes végrehajtását e nemzet a jelen 
pillanatban állja, nem azért, mert a le
mondás vett erőt egy Deákon, hanem 
mert a fejlődést nem kötötte le és ha a 
hatalmi törekvések kudarcza hozzánk kö
tötte a másik államot a Nyugat és Kelet 
védbástvájának további építésére, lehetet
lenség. hogy eközben mi elmosódjunk, 
mi, akik gát voltunk akkor, mikor ők 
grófság.

Az összem űködés békés lehetősége 
mellett legyünk nagyhatalom, de ha az 
összem űködés áldozatul az önálló érvénye
sülésről való lemondást kívánja, inkább 
jó éjszakát. Az Európaszerte kivívott tisz
teletet és rokonszenvet féltik összeszorult 
szívvel azok. kik pénzért ellenünk moz
gósítják a külföld lapjait Mindez semmi, 
hisz tudjuk mi azt. hogy ma a nagyvilág 
egy érzésben forradt össze, ez érzés az

Jankó: (meglepődve) Ne mondja ba
buska! Így már csakugyan sajnálom. Fo
gadja legbensöbb részvétemet, (kacag) Ha
nem Janka, komolyan beszél ?

Janka: (szivére teszi a kezét) Isten látja 
a ielkemet.

Jankó: Kénytelen vagyok hinni. Pedig 
hihetetlen. Valósággal hihetetlen. Gondolja i 
meg Janka, mit tesz. Donna Janka, aki sze- j 
relmes. Hallottunk már ilyet? Vigyázzon, 
mert ezzel kiesik a szerepéből, magának nem 
szabad szeretni, érti ? Éppen úgy mint ne
kem se. Mi lenne akkor vélünk, s a mi ne
vünkkel ?

Janka : (rezignáltan) Prédikálhat nekem. 
Már késő.

Jankó: Ugyan Janka, hát ennyire van 
a dolog ? No ezt igazán nem hittem. És 
ugyan ki ő ? Az a szerencsés, vagy tán tü
relmes, kitartó ostromló lovag ? Nyilván az 
Vilmos baj’szu jogtudor, ugye ? Lássa, lássa, 
addig keringőztek, mig utóvógre is beleke
rültek Ámor Isten rózsaszinü hálójába.

Janka: (fitymálva) Felltert gondolja? 
Óh dehogy., Hisz az egy olyan kiállhatatlan 
úriember. És elbizakodott szörnyen. Azt hi
szi húsz virágcsokorral meglehet hódítani az 
Aetna tetejét is.

Jankó : Bámulatos hasonlat. Csak éppen, 
hogy sántít. De hisz minden hasonlat sántít. j

Janka: (türelmetlenül) Jankó kérem, ne 
filozofáljon !

Jankó: (csodálkozva) Én fiíozotálok ? ! 
És maga tudja, mi a filozófia? És maga rossz 
néven veszi ha valaki filozofál ?

Janka: Igenis, maga filozofál. Es ige
nis, én tudom, mi a filozófia. Es igenis, én 
rossz néven veszem, ha bárki más is filozo
fál mint ö.

Jankó : Nagy Ö-vel ?
Janka : Mint egy ház.
Jankó: No baba, ezt már csakugyan : 

nem vártam. Egy háznagyságu ö, aki filozo- i 
Dlhat. Eszerint hát Lenhosek professor ur a 

választott. Ja persze hiszen ö már kom- 
enciót ád Bencinek a nacthmuzikok irá- 

i yában!
Janka: Téved barátom, szörnyen téved. 

Még pedig alapjában téved, ami a kutatást 
illeti. Sem virágok, sem nachtmuzikok, sem 
keringők. Semmi. Tetszik érteni ? semmi. 
Soha egy szál virágot nem kaptam tőle. 
Soha egy keringöt sem táncoltam véle. És i 
soha nachtmuzikot nem ád. Tetszik érteni ?
, Jankó: (földhöz vágja a cigarettáját) j 
Érti a csillagos ég ! Hát hogy érteném már ? í 
Hogy maga után bomlik minden nagy baju- ;

szos, kis bajuszos és serkedző bajuszos úri
ember, magának az ablakait teleiopják virá
gokkal, maga hetenkint átlag hét nachmuzikot 
kap, magának a túrjait már talán a börzén 
is jegyzik, és maga, aki mindezek között 
úgy haladt eddig, mint egy jégkirálynő, maga 
most belehabarodjék egy urba, egy urrba, 
egy urrrba

Janka: Igen tisztelt Don Jankó ur, 
már éppen tizenhatszor hallottam, hogy egy 
urba. És azt hiszem, hogy ezt voltaképpen 
természetesnek találhatná. Csak tán nem 
habarodhattam egy parasztlegénybe!

Jankó: Már az sem volna különösebb. 
Maga, Donna Janka maga, de éppen maga, 
akiről azt hittük, hogy kő a szive, jég a 
lelke . . .

Janka: (ismét belevág) Kérem, urasá- 
god se nem poéta, se nem tenorista. Tehát 
ne tessék se szavalni, se énekelni.

Jankó: Hát maga belebomlik egy úri 
emberbe, aki talán kegyeskedik meg sem 
látni, aki magára ügyet sem vet, akivei 
utóbb kisül, még tán nem is beszólt. Nos ■

Janka: (tűnődve) Valahogy igy. Tény
leg sohasem táncoltam vele. Tényleg keve
set törődött vélem, és tényleg szörnyen kü- 
lömbözik mindenkitől, akiket csak eddig ös- 
mertem. De lássa éppen azért, tetszik érteni,

HÜPERNYŐK
le o iF i i  M t t h n

k a p h a t ó k

I0H N  IGNÁCZ
rövid-  és divatára  üzletében. 
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elnyomottak védelm e. A jogos védelem  
teréről ki szoríthatná le a m egyéket, a 
hova most az ország vonult? Minden 
ineirve egy országtöredék; az abszolutiz
mus készül lecsapni reá. mi folytatása a 
törvénytelenség sorozatának, mi kicsava- 
varása az utolsó védőeszköznek. Kemény 
fal ez. mit m egostrom olni csak a folyta
tásra való gondolattal lehet. Itt a vég, 
itt a Bubikon, eddig kiséri a hatalom  
urát, illetve a visszaélés urát, mert hata
lom csak a szabadságban lakik, törvé
nyeink rendje, szól m ég a kitelepített 
szolgákról, kik kaphatók hóhérmunkára, 
kiket rábíz a büntetőtörvényre, de nem  
megy tovább. Mig a m egye érintetlen, él 
a törvény, a m egérintéssel a haldoklás 
köszönt be talán ? N e m ! Beszorul a köz
ségházakba. Ha ott is beszennyezték, az 
áilamszolgán marad tisztán, vagyis az ál
lam a társadalomba költözik. A ki a véd
telen társadalomra ront és itt folytatja a 
felülről kezdett forradalmat, mely a nem
zeti akarat elnyomására szervezkedett, 
beleütközött a világszabadság nagy esz- 
méjébe, mert ez a társadalom tulajdona.
S az erők nagy harczában a nagyhatalmi 
ábránd csak rongy foszlányaiban marad 
meg. a miért kár egy nemzet nyugalmát 
feldúlni. V agy talán akkor megértik, hogy i 
a hatalmat a nemzet vágyainak követeié- j 
seben keressék ?!

I hiloirvleti bonyodalmak.
A mai társadalmi szokások sokféle egy

letnek a megteremtői. Emez egyletek leg
többje azonban munkátlanul tesped, élőha
lottnak bizonyul. Kivétel eme beigazolt kö
rülmény alól a mi dalegyletünk, mely évek 
hosszú során élénk tevékenységet, kitartó 
munkásságot fejtett ki.

Most azonban bonyodalmak támadtak a 
dalegylot kebelében, mely ha végzetessé 
nem lesz is, de bénitólag hat az egyletnek 
munkásságára, sikereire. Bogár Lnjos ugyanis 
lemondott a dalegylet elnökségéről, lemon
dása pedig csak a dalegylet határozott hát- i 
rányára van. Ismerem a lemondás okát, de |
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azt papírra vetni nem tartom szükségesnek. 
A lemondott elnök úgy cselekedett, amiként 
cselekedni minden önérzetes férfinak köte
lessége, midőn hasonló kelllemetlen hely
zetbe jut.

A Bogár Lajos érdemei ismeretesek 
itthon, ismeretesek a dalárok életében. Bo
gár Lajos édos gyermokónek tekintette a 
dalegyletet és annak haladásáért lelkesedett. 
U volt az, aki összetartani, haladásra ser
kenteni, győzelemröl-győzelemre vezetni volt 
képes dalegyletünket, amelynek sikereire 
büszkén hivatkozik városunk. Epén ezért 
aggodalommal látjuk, hogy Bogár Lajos tá
vozik az elnöki tisztségből, hogy az egylet 
életében bonyodalmak támadtak.

Erre vokunk van, ha meggondoljuk, hogy 
az egyletek csak akkor telelnek meg ma
gasztos kitűzött hivatásuknak, ha olyan ve
zetőjük van, aki átérzi, teljes tehetsége sze
rint végzi hivatását. Ha a különíóle célú, 
rendeltetésű egylet elnöke, csak címnek, 
esetleg hiúsága eszközénok tekinti elnökös- 
ködését, akkor az ilyen egylet nem halad
hat, hasznos munkát ki nem fejthet. A mi 
koszorús dalegyletünk elnöke és annak min
den tagja ismerte kötelességét, azért volt 
képes szebbnél szebb sikereket felmutatni.

A lemondás — sajnos — megtörtént. 
Ebbe bele kell nyugodnunk. Önként merül 
fel azonban a kérdés, hogy ki lesz a lemon
dott elnök utóda ? Érzi e kérdés fontosságát 
maga a dalegylet, de érzi városunknak min
den gondolkodni tudó polgára. Az egylet 
ólén olyan férfiút óhajtanak látni, aki a hír
név, a haladás utján képes legyen vezetni 
azon dalegyletet, mely igen sok nemes és 
országos versenyből babérokkal tért haza. 
Olyan elnököt szeretnénk látni a dalegylet 
élén, aki tartson fegyelmet, tanúsítson elő
zékenységet s az egylet minden tagja kö
zött összekötő kapcsot képezzen, aki itthon 
és távol képviselni tudja a daltestvérek 
egyletét!

Adja a gondviselés, hogy eme mind- 
junk által figyelemmel kísért bonyodalom a 
dalegylet előnyére, ami megnyugtatásunkra 
oldassék meg. Igazi csapás, érzékeny vesz- 
tessóg volna ugyanis, ha az egylet, mety 
városunknak hírnevet szerzett és amely ha
zafias ünnepélyeinken lelkesített, örömeink-, 
bánatainkban osztozott, egy szép jövő előtt, 
kénytelen volna — tevékenységével alább
hagyni.

Azon meggyőződésben élek, hogy jó- 
akaratu soraimat nemcsak a dalegylet min-

! dón tagja, de társadalmi tényezőink is olyan 
figyelemre méltatják, hogy eme kérdés 
akként lesz megoldva, miszerint abból a dal- 

i egylet jövőjére hátrány nem származhat.
D -s .

Színház itt és Kisvárdán.
Rónay Jenő védnöksége alatt a nyíregy

házi „Műkedvelő Ifjak* előadásával újra ajtót 
nyitott a színház. „A gyimesi vadvirág* került 
színre. A főbb szerepeket Nagy István, Gyur- 
ján Ilonka, Stockinger Ödön, Csizák Ilonka, 
Zsigái Boriska, Lényei Dezső, Ilumenszki Fe- 
rencz, Schónbrunn Gusztávnó, Korcsolyái An
tal, Propper^ Ede, Kupferstein Vilma, Klein 
Mór, Csősz Sándor töltötték be és podig oly 
híven a szerző intontióit tekintve szemük elött, 
hogy már a jótékony célra tekintettel, a 
zsúfolt házat is megérdemelték volna. Ének
számaikkal Csizák Ilonka, Schónbrunn Gusz
távnó, Stockinger Ödön és Lényei Dezső, 
játékukkal pedig valamennyien. A komolyabb 
szeropekben Humenszky Ferencz, Stockinger, 
a komikus szerepekben pedig Propper Ede 
és Klein Mór mutattak határozott tehetséget, 
különösen az utóbbiak valamennyi jelenete 
hangos kacagasra fakasztotta a közönséget. 
A Klein Mór talpraesett hazafias kupiéi is na
gyon tetszettek. A rendezés érdeme szintén 
Stockingeré.

Már a darab megválasztásából is látszott 
a játékosok komoly törekvése, az előadáson 
produkáltak pedig arról győztek meg bennün
ket, hogy van még Nyíregyházának lelkes 
fiatalsága, akikben van művészi érzék, s van 
bennök a szép és jó iránt jótékonyság, kik 
nem hivatkoznak a .Műkedvelő Ifjak* régebbi 
hírnevéhez, összerejükből kiállanak szellemi 
tornára, Nyíregyháza eléggé finom Ízlésű, és 
nagy kritikus közönsége elé. Ezúttal szép si
kert arattak. Jutalmuk a s z í v  jutalma, a szín
házban sokszor felhangzott hatalmas taps, az 
általános elismerés s az a hervadhatlan babér, 
amit előadásukkal szeroztok az irodalomnak ak
kor, mikor a mi „Műkedvelőink" pódiumra 
léptek.

Kisvárdán Krómer Sándor igazgató húzta 
fel a függönyt, bemutatóul „KatiBácsival.* 
Még eddig annyi bérlettel nem kezdett szín
igazgató a kisvárdai mindig müpártoló kö
zönség előtt szezont, mint éppen most Krémor. 
De ez a különös pártolás azonban érthető. 
Amennyit diserótió engedhet, elárulok. A kis- 

j vardai fiatalság körülbelül 20—30 úri ember 
j minden szombaton este összegyűl a nagyven-

éppen azért szerettem meg. Vagy azt hiszi, 
nem unom már ezt a sok lehűtő népséget 
magam körül ? Egyik olyan mint a másik, 
kurizálnak, hordják a sok virágot, némelyik 
még versre is vetemedik, hát mondja, mondja 

zintén lehet ezek közül valamelyikbe bele- 
bomlani. 1 ’gyan ! Keveset tud az életből, ha 
még csak azt sem tudja, hogy nem az a vi
rág kedves, amelyiket adnak, hanem az, 
amelyik után vágyunk, és nem érhet
jük el ! . . .

Jankó : (ironikusan) Janka, Janka, nem 
is szerelmes hát maga csak még mindig 
Donna Janka. Hiszen eszerint ö is csak egy 
alak, akit meg akar hóditani, és mert még 
eddig nem hajtotta a főjét a maga kis rózsa- 
jármába, hát azért tetszik,

Janka : Nem Jankó, nem ogészen. Bár, 
hűzen igy kezdődött, az igaz. Bosszantott az 
arroganciája. És — lássa, maga olyan jó kis 
pajtásom, magának mindent elmondhatok, — 
é'í pen ezért kacérkodtam véle. Valósággal 
kacérkodtam. (Itt elgondol egy pár apró 
Donna Janka fogást, amiket azonban még 
sem mond el Jankónak.) Hanem a vége. 
Xos hát lássa, itt a vége. Hogy ón bolebom- 
Lttam, ö pedig, ő pedig, ő pedig . . .

Jankó : Ö pedig, a köbálvány, tudomást 
sem vesz magáról ?

Janka: Igen. Hiába mindon. Meg sem 
lát, elnéz fölöttem, mintha levegő volnék. 
Körülöttem rajzik egy egész sereg nagy, kis 
és serkedző bajuszos — most magát idézem 
— ur, akiket mindenestől odaadnék egy sza
váért, és ő, ő. Ö a fenség, leül egy sarokba 
és isteni, azaz, hogy istentelen nyugalommal 
bámul a semmibe. Hát mondja, kell ennél 
nagyobb szerencsétlenség ? Úgy szerotnék 
meghalni, Sajnál, Jankó ?

Jankó : Hogy sajnálom-e, Babuska ? . . . 
Hát . . , hát igon, sajnálom, persze, hogy 
sajnálom.

(Ott ülnek tovább. Janka ábrándozik a 
köbálvány uron, Jankó lopva szemlélgoti kis 
pajtását. Aztán végigfut az omlékezetóvol a 
kis legényszobáján, azon a tenger arckópe- 
pen, ánzickon, selyemkendön, lopott, kapott, 
lopnihagyott szallagokon, száraz virágokon. 
Sok. Nagyon sok. Hisz ha Janka Donna Janka, 
ő podig Donn Jankó. S nem viseli hiába a 
nevét. Gazdag a gyűjtemény. És . . . És . . . 
és egyetlen száll virág, egy csipetnyi szal- 
lag, egy betűnyi irás nincs közötte a Jankáé.

Pedig nini, most látja, szinte most ve
szi észre először, hogy hiszen az ő kis paj
tása tényleg a legédesebb, a legbájosabb 
baba a világon. Es ö ezt eddig nem látta 
meg. Hogy lehet az ?

Es nézi Jankát, amint az összetett ke
zekkel álmodozva néz, el, valahová mess zire. 
És összehasonlítja kettőjük életet. Egyforma. 
Telve virágillattal, napsugárral, flirtöléssel. 
Amit mindketten unnak már. Janka a bóko
kat, ő a sok ánzickot, apró em!('keket. És 
akkor . . . akkor . . .  eh, hiszen talán Don 
Jankó, különös, bolondos, édes sejtés fogja 
el a szivét . . . Csak nem ? . . . Hátha?
Ki tudja?

Eh, még sem. Hiszen amilyen kis őszinte, 
százszor is meg mondta volna. Miért titko
lózna ?

No, to balek. Hát éppen azért. Hiszen 
éppen csak ón nem járok utánna, mint a 
többiek ! És milyen édes, milyen naiv baba, 
éppen nekem mondja el. Persze, hogy so 
nem Lenhosek, sem pedig Fellter. Világos ! 
Hogy is nem láttam rögtön ? Szerein óm ̂ ma
gamat föbevágni.

No de ha igy állunk, baba, édes kis 
Donna Janka, ezen ugyan egy verset sem 
sir többet. Donn Jankó vagyok ? Annál il
lőbb, ha éppen a Donna Janka jármába haj
tom a fejemet.

Igen. De hogy kezdjen hozzá ? Ször
nyen zavarban van és a hivatásos nöhóditó- 
nak egy ostoba kis frázis sem jut az eszébe. 
Részint el is pazarolta őket, de inog hát

tüdőbetegségeknél, lég ző szerv ek  hurutos  
/  #, bajainál idült bronchitis, szam árhurut láb- 

^adózóknál influenza u tán  e™u -  «,*,.« <• „ MW,t, „
J  köhögést és a feöpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógy- 

szertárakban üvegenkint 4. — kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legjen ellátva.
F . Hoffmaim-La Roche & Co vegyészeti gyár Basel (Svájcz.)
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deglöbea vacsorára a hol eddig a tavalyi 
színészet tündéreiről gyakran esett szó, anél
kül, hogy egyes fiatalemberek hagytak volna 
arcukról olvasni, legfeljebb egy pár teljesen 
ártatlan igyekezett azon, hogy gyanússá tegye 
magát, bár ez miudig eredménytelen szokott 
maradni. Most pedig, ahogy ma egy hete a 
társulat újabb női atracciói megelőzve a 
színpadi felgörditésekot, a ,club“ asztalai 
melletti asztaloknál foglaltak helyet, kik a 
nyári nyakakat, hevesen légző kebleket, kez- 
tyütlen karokat és harisnyákat mutogatva, 
könnyen ledőlt minden fiatal „club tag“ és 
egy intrikus tanácsra egyenkint Írogatták 
meg a levelet Krémer igazgatónak, hogy ,a 
mellékelt összeg alapján kérem a prosccuium 
páholy teljes bérletét". — Persze Krémer- 
nek fütyölt jobb felöl is, bal felöl is. A va- | 
csora pedig reggeli 4 óráig tartott, olyan 
kedélyes hangulatban, olyan vígan, mint 
ahogy Nyíregyházán nem tudnak az emberek 
mulatni. Csak néha-néha hallatszott egv-egy 
kebel elfojtott sóhaja, néha röppent el egy 
villogó pillantás, egy szebb hétköznap felé, 
de azért mindenki ott maradt, míg a jó Isten 
felhúzta kelet felöl a fényes függönyt, — de 
Kisvárda éjjeli zene nélkül maradt. Akkor 
tudtam meg. hogy Rottenbillar úgy haU meg, 
hogv kijátszotta a tromfjait.

Tünde.

Hirdetmény.
(.4 kereskedők és iparosok figyelmébe.)

A város tanácsa, mint elsőfokú iparha
tóság, az elmúlt 1904/1905 tanév iolyamán 
számtalanszor tapasztalta, hogy a tanoncokat j 
tartó kereskedők és iparosok legnagyobb 
része nincs kellően tájékozva azokról a kö- 
telezottségekröl, amelyek őket a tanoncok 
szerzódtetese és iskolába járatása tekinteté
ben terhelik.

Ebből a tájékozatlanságból igen sok 
kellemetlenség származhat a tanoncokat tartó j 
gazdákra. Mert a tanács, mint elsőfokú ipar- ! 
hatóság, nem veheti figyelembe azt a ment
séget, ha valaki a törvény, vagy ministeri j 
szabályok nem ismerésére hivatkozik és j 
büntetni kénytelen a gazdákat minden olyan 
esetben, amikor a törvényes rendelkezéseket 
és szabályokat be nem tartják.

Erre való tekintettel a tanács elhatá
rozta, hogy a kereskedőket és iparosokat a 1 
tanonctartásból kifolyó szerzödtetési és isko- ;

láztatási kötelezettségeikre ez utón is figyöl- 
mezteti. ,

1. Tanoncokul csak életüknek l~-ik 
óvót betöltött gyermekek vehetők fel. bia- 
talabbakat csak az iparhatóság engedélyével 
lehet elfogadni, de ezeknek az elemi népis
kolába kell járniok.

2. A tanonc csak szabályszerű írásbeli 
szerződéssel fogadható fel. A szerződést a 
tanonc szülőjével, illetve ennek hiányában 
gyámjával kell megkötni.

4. Ha a kereskedő vagy iparos saját 
fiát veszi maga mellé tanoncul, ezt is be 
kell jelenteni az iparhatóságnál, illetve az 
ipartestület elöljáróságánál.

5. A tanonc mindaddig, mig tanonc- 
ideje tart, vagyis mig fel nem szabadul, kö
teles a tanonciskolába járni ; a kereskedő 
tanonc a kereskedő tanonciskolába, az ipa
ros tanonc, az iparos tanonciskolába. A pró
baidőre felvett tanoncok is kötelesek isko
lába járni.

6. A tanonciskolába járásért a tanonc 
gazdája felelős. Felelős azért, hogy a ta- 
nonca az iskolai év kezdete előtt, ha pedig 
tanév’ közben fogadja fel tanoncát, a félfo
gadás után azonnal beirattassók. Akkor is, 
ha még csak próbaidőre fogadta fel. Felelős 
továbbá azért, hogy a tanév alatt a tanonc 
az iskolai órákat pontosan látogassa és az 
iskolában a tanóra megkezdésekor már ott 
legyen.

7. A tanításon meg nem jelenő tanonc 
köteles mulasztása okát gazdájától hozott 
írásbeli bizonyitványnyal igazolni.

A mulasztást csak a következő okokkal 
lehet kimenteni:

a) Ha a tanonc megbetegszik.
b) Ha a tanonccaí egy lakásban lakó 

családtagok valamelyike ragályos betegség
ben van.

c) Ha a gazda, vagy a tdnonc család
jában haláleset fordul elő.

d) Iía a tanonc bizonyos időre vidéken 
dolgozik, vagy országos vásárra megy. Ezt 
azonban mindig előre kell bejelenteni az 
igazgatónál, vagy az osztályfőnöknél és ilyen 
esetekben utólagos igazolást elfogadni nem 
lehet.

Mulasztásnak vétetik az is, ha a tanonc 
az iskolai órán későn jelenik meg.

8. Iía a tanonc gazdájától tanév köz
ben eltávozik, megszökik, vagy a tanonci 
viszony bármely oknál fogva megszűnik, 
ezt az iskola igazgatójánál, illetve az osz
tályfőnöknél azonnal be kell jelenteni ne

hogy a gazda terhére az elmulasztott órák 
miatt mulasztási bírságok rovassanak ki.

9. Az igazolatlan mulasztások miatt a 
gazdát a következő büntetések érik:

a) Az első Ízben való igazolatlan mu- 
lasztásokért a gazda Írásban megintetik.

b) A másod Ízben való igazolatlan mu
lasztásokért 1 korona.

c) A harmad Ízben való igazolatlan mu- 
lasztásokért 2 kor.

d) A negyed ízben való igazolatlan mu
lasztásokért 4 kor.

e) Az ötöd Ízben való igazolatlan mu
lasztásokért 8 korona birság szabatik ki a 
gazdára.

Ha a tanonc még ezután is igazolatla
nul mulaszt, a gazda ellen az alábbi 10-ik 
pontban említett rendelkezések alkalmaz
tatnak.

10. Azon kereskedő, vagy iparos, aki 
tanoncának szabályszerű szerződtetésére uszy- 
szintén iskolába beiratására és járatására vo
natkozó kötelességeit nem teljesíti, az 1884. 
évi XXII. törvénycikk 157-ik § a szerint 
kihágást követ el és 40 koronától 400 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Mindezekre a rendelkezésekre a tanács 
azzal a hozzáadással figyelmezteti a keres
kedőket és iparosokat, hogy azokat a zak
latásokat és esetleges megbüntetéseket elke
rülendő, a következő 1905/1906-ik tanévtől 
kezdve saját jól felfogott érdekükben szem 
előtt tartani igyekezzenek.

Kelt Nyíregyháza város tanácsa, mint 
elsőfokú iparhatóságnak 1905. évi junius hó
26-án tartott üléséből.

N yíregyh áza  város tanácsa.

A V. H. O. Sz. igazgatósági 
ülése.

A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsé
gének igazgatósága Szávay Gyula elnöklete 
alatt vasárnap délután ülést tartott. Ez volt 
az igazgatóság első ülése a Szövetséget ért 
gyászeset óta s ez alkalommal foglalkozha
tott a Szövetség vezetősége először azzal a 
mozgalommal, mely a vidéki újságírókat két 
táborba látszik osztani.

Bevezető szavaiban jelezte is az elnök, 
hogy fegyverzaj közepette tartja első ülését 
az uj aerában az igazgatóság, Testvérharc 
ütött ki az újságírók törzsében s maholnap 
a vidéki újságírók abban a helyzetben lesz

Janka is más, egészen más, mint a többi 
lányok . . . Persze, hogy más. Véle nem le
het ostoba bókokkal kezdeni, véle csak 
őszintén, az igaz, nagy, erős szerelem nyel
vén lehet szólni. Annak a szerelemnek a 
nyelvén, amivel Janka szereti öt, és amivel 
ő Jankát.

Mert Donn Jankó ur bámulatra méltó 
gyorsasággal fölfedezi, hogy hiszen ö is, mi
óta csak az eszét tudja, mindig szereti Jan
kát. Pajtásság ? Eh, az csak forma volt, a 
lényeg az bizony szerelem. És pedig, amint j 
mondtam, olyan nagy, erős szerelem, ami 
Donn Jankó urat egészen kihozza a sodrából 
és a tb. aljegyző ur dadog, hebeg, mint va
lami hatodbeli . gimnázista a legelső ran
devún . . .)

Jankó: Janka, édes, édes kis pajtásom, 
hát miért olyan bizalmatlan hozzám ? Mondja | 
meg a nevét nékem, és esküszöm magának, 1 
idehozom a lábai elé, hogy itt térdeljen le 
az a kőszívű bácsi, és itt adja magát szivé
vel, leikével a maga kis kezei közzé, hogy 
akár törje össze, szakgassa szét, hiszen a 
maga kis kezecskéje arra való éppen, férfi- j 
szivek malomkövének . . .

Janka: (fölrebben álmodozásából, nem 
érti meg a Jankó szavaiból a lényeget, csak 1 
a szavakat hallja, a kérdést. És mert tény- 1

lég nagyon szereti a kis pajtását, vagy mert 
akkor éppen a nyelve hegyén volt a neve, 
hát szép csöndesen megmondja.)

Jankó: (megsemmisülten rogyik a ló
cára, mormol) Óh te ostoba . . .  Te elbiza
kodott !

Janka: (föláll) De most már istenvéle 
Jankó, megyek be, a szabóhoz kell mennem. 
Jaj ha látná, hogy milyen szép ruhám lesz ! 
Tudja . . .

Jankó: (hevesen) A ruhája! Magának a 
ruháján az esze ? Hát / maga még ruháról 
tud gondolkozni most ? És még azt kívánja, 
hogy én sajnáljam magát ? Janka ! Janka ! 
(elkapja a kezét és csókolgatja)

Janka: (csodálkozva nézi) Mi leli magát 
Jankó ? Talán bizony . . . Jankó, Jankó, en
gedje el a kezemet mert mindjárt furcsát 
gondolok !

Jankó : Nem bánom, nem bánom akár- | 
mit gondol is, rosszabbat nem gondolhat a 
valónál . . .

Janka: (incselkedve) Donn Jankó ur, 
tessék észretérni. Gondolja meg, mit tesz ? ! 
Kiesik a szerepéből, vigyázzon! Egy Donn 
Jankó, aki szerelmes? Igen?

Jankó: (elereszti a kezét, a lóca karjára 
borul és nem felel)

Janka: (a helyzet magaslatára áll; sze

retne a lócára is fölállani, hogy annál jobban 
lenézhesse Jankót, ez azonban nem volna 
elég komoly dolog; igy hát megelégszik az
zal, hogy végig simítja a Jankó haját s 
anyáskodva kérdi) Jankó, édes kis pajtásom, 
hát igy állunk ? És még maga csufolódott 
rajtam ? > Es még én szégyenkeztem maga 
előtt? És mondja, mondja maga csúnya, 
rossz fiú, hát magát sem látja meg Ö? Olyan
O-vel, mint egy ház ?

Jankó: Mint egy ház? Mint két ház, 
mint három ház, mint egy egész világ. Es. 
hogy lát-e ? Hogy lát-e? Nem lát ő senkit, 
semmit, Janka, legkevésbbé pedig engemet!

Janka: (nagyon melegen) Szegény Jankó, 
ügy sajnálom lássa, dehát hogy is ne saj
nálnám, mikor hiszen kölcsönbe esik! (simo
gatja a fiú kezét, dudol) Szegény szerelmes 
két kis veréb . . .

Jankó: Hát nem érti, Janka? Nem két 
veréb, nem, csak egy veréb, csak egy . . . 
Hiszen maga a ruhájának örül, de én . . •

(Es az athlétatormetü ember úgy áll a 
csepp kis lány előtt, mint az epreskezü 
gyermek az anyja előtt. Még a kezét som 
meri megcsókolni.

Pedig Janka nagyon is érti a dolgot es 
pedig a lányok a kézcsókért csak akkor ha- 
ragusznak ha — más kapja.)

I KOVÁCSI JENŐ Női iMKslme-vászon és M én é i áruim, ®
--------  Nyíregyháza, Pazonyi-utca 2. szám. =

Minden cikkből nagy v á la sz ték  a legfinomabb kivitelig.

M e ly .
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nelc, hogy választhatnak a testületok között, 
melyekre érdekeik védelmét bízni kívánják. 
Ebben a harcban a Szövetség vezető szervé
nek, az igazgatóságnak feladata magaslatán 
ke][ állnia s feladata magaslatán akkor áll, 
ha intézkedéseivel és magatartásával a Szövet
ség függetlenségét, erkölcsi és anyagi erejét, 
valamint programmszerü működésének további 
folvását megvédelmezi. Emellett vigyáznia 
keíl az igazgatóságnak, hogy bármily fegy
vereket is használ az ellenmozgalom, a mi 
fegvvereink mindig méltók maradjanak a Szö
vetség méltóságához és tisztességéhez.

Minthogy pedig a meglehetős lármás te
norban folyó mozgalomban sok oly jelszó és 
állítás hangzik el, ami alkalmas arra, hogy a 
közönséget, vagy a hirlapirókat magukat is 
tévedésbe ejtsék, a V. H. 0. Sz.-nek keresnie 
kell valamely formát, hogy a Szövetség állás
pontját a mozgalommal szemben is világosan 
kifejezze.

Az igazgatóság evégböl a következő 
lejelentések tételére szorítkozik:

A Vidéki Hírlapírók Országos Szövet
sége hivatását továbbra is eddigi szerveze
tében, alapszabályainak változatlan keretei 
közt s a vezetés azon eddigi szellemében 
kívánja teljesíteni, mely szellem hivalgás- 
tól ment zajtalan működésben ennek az új
ságíró-testületnek erkölcsi és anyagi tökét: 
tiszteletet és vagyont szerzett.

Tagjait a Szövetség a vidéki újságírók 
egyeteméből válogatja, különbségtétel nél
kül arra. hogy a felvételt kérőnek az újság
írás egyedüli kenyérkereseti foglalkozása-e, 
vagy e foglalkozás mellett az illető vala- 
meíy más hivatásnak is munkása-e még, 
mert a Szövetség az újságírói hivatást és 
a hivatásos újságírói munkát nem e munka 
kenvérkereseti jellegének kizárólagosságá
ban látja.

A V. H. 0. Sz. nem azonos a vidéki 
hírlapírók ama részével, mely a hírlapírói 
munka anyagi érvényesítése érdekében 
újabban mozgalmat indítót*. az egyes vá
rosokban szervezkedő üléseket tart és or
szágos gyűjtést rendez.

E szervezkedő mozgalommal a Szövet
ség szembe nem helyezkedik, de azzal szo
lidaritást sem vállal, hanem attól magát és 
tagjait távol tartva, egyedül a saját szer
vezetéből folyó munkáknak szenteli tevé
kenységét s e szervezet függetlenségét, 
erkölcsi és anyagi cselekvőképességét min
den támadással szemben megvédelmezi.

E kijelentések mellett megütközéssel 
vett tudomást az igazgatóság a Szövetség 
egy-egy tagjának a mozgalom közben a Szö
vetséggel szemben tanúsított magatartásáról. 
Az igazgatóság azon meggyőződésben van, 
hogy egy erkölcsi testület irányában a tes
tület tagjai addig, amig tagok s különösen, 
ha az igazgatóság tagjai is, bizonyos köteles 
tekintettel és tisztelettel tartoznak lenni s 
végeredményben a következmények levonása 
vagy egyik, vagy másik részről elmaradha
tatlan. Az igazgatóság ezen a téren is telje- 
-iteni fogja tisztéből folyó kötelességét s 
egyelőre magyarázatot kér.

Intézkedett ezután az igazgatóság, hogy 
a miskolci közgyűlésnek Kulinyi Zsigmond 
emléke megörökítésére irányuló határozatai 
megvalósíttassanak, s a Szőve' -g vagyoná- 

1 kihasította az igazgatósága 000 koronás. . .  o o o
Kulinyi-alapítványt.

Bemutatta ezután az elnök azt a nagy 
halom levelet, mely a V. II. O. Sz. legutóbbi 
számának közleményeire a Szövetség tagjai
tól az elnökséghez érkezett. A Szövetség tag
jai a legteljesebb 'bizalmukról és szeretetük- 
rv biztosítják az elnökséget és igazgatóságot 
s követelik, hogy a V. II. 0. Sz. a megkez
dett utón egyenesen és szilárdan haladjon s 
eddigi eljárása irányától magát eltéríteni 
ne engedje.

A felvételi kérvények elintézésénél fel
vette az igazgatósága Szövetség tagjai közé: 
Lóránt József debreceni, Fehér Ödön mis
kolci és Faragó Rezső aradi hirlapirókat.

Ezután a segély iránt való kérelmekben 
határozott agyülés, több újságírónak 60—100 
koronás segélyeket szavazván meg, végül 
Pedig a folyó ügyeket intézte el.

„ S Z A B O L C S "

h í r e k .
Képviseleti gyűlés- A tegnap délutáni 

képviseletben József főherceg szobrára 200 
koronát megszavaztak, a honvéd-utcai v. telek
nek 2 részlten való eladását engedélyezték, 
a községi polgári leányiskola pótópülkezósé- 
vel Szuchy Józsefot megbízták, a Domján- 
fóle teleli lebontását, "az útnak 8 ölre 
való kibővítését és 8 bolthelyiség építését 
elhatározták; Kovács Sándornak betegség 
miatti felmentését tudomásul vették helyének 
betöltése iránti intézkedések megtételét el
rendelték. Ezenkívül több kisebb fontosságú 
tárgyat elláttak.

Kilépés a szabadelvüpártból. Báró Feilitzsch 
Berthold cs. és Kir. kamarás főispán kilépett a 
szabadelvű pártból. Ez alkalomból a lakosság 
meleg ovációkban részesítette, ő azonban nem 
szereti az ünnepeltetóst, és igyekezett ki
térni az elöl.

Gyűlés. A vármegye közgyűlése által a 
nemzeti ellenállás szervezése céljából kikül
dött bizottság alakuló gyűlést tart, melyre a 
következő meghívót bocsátotta ki BoryBéla: 
Szabolcsvármegye közönsége f, hó 12-én tar
tott rendkívüli közgyűlésében t. címet az in
téző-bizottság tagjává választotta meg; ezok- 
ból a bizottság megalakítása céljából van sze
rencsém t. bizottsági tag urat Nyíregyházán, 
1905. julius hó 2ő-ón délelőtt 10 órakor a 
vármegyeháza kistermében megtartandó gyű
lésünkre tisztelettel meghívni. Tekintettel arra, 
hogy ezen gyűlésünkben a bizottság mind
azon irányelveket is megállapítani kívánja, 
amelyekhez a jövőben ragaszkodni kíván, ez
ekből újból kérem t. címet, hogy ezen gyű
lésen megjelenni szíveskedjék. Bánháza p. 1905 
jul. 16. Hazafias tisztelettel Bory Béla.

A Császárszállás ide csatolása régóta 
foglalkoztatja a lakosságot és a hivatalnoki 
kart. Nagy fontosságú határozatot hozott a 
képviselet tegnap, amikor elfogadta Nagy- 
kálió község azon ajánlatát, 200000 K. kár
térítés fejében megengedi az átcsatolást. Méltá
nyos Nagykállónak a kívánsága, amikor kár
térítést kíván, mivel a közterhek címén az 
ottani ? birtokosság, ez után tekintélyes 
összeget szolgáltat be a városi pénztárba. — 
•őrülhetünk rajta, hogy békességes egyezség
gel sikerült e kérdést rendezni, melynek ha
tását még az utókor is megfogja érezni.

Esküvő. Partos Jenő munkatársunk, f. hó 
| 18-án tartotta esküvőjét Goldstein Szeréna 
j kisasszonnyal a helybeli zsidó templomban. 

Ezen frigyhez szívből gratulálunk az uj pár
nak, de egyszersmint gratulálunk a helybeli 
hazafias szellemű zsidóságnak is, mivel ezen 
alkalommal a magyar szó teljes beköltözését 
láttuk a templomba. Dr. Silberteld Jakab rabbi 
remek magyar beszédben áldotta meg és 
adta össze az ujpárt.

A „Nyíregyházi Iparos Ifjúság Önképzö Egy
lete" f. hó 15-én úgy anyagilag, mint erkölcsi
leg szépen sikerült táncmulatságot rendezett, 
a Jurás-féle vendéglő kerthelyisógében, mely 
mulatság műkedvelői szinielöadással, dal és 
szavalattal volt egybekötve. A műsor első 
száma „A mama kedvence" cimü monológ 
volt, amelyet Kazimir Károly általános tet
szés nyilvánulása mellett szépen, és dicsé
retre méltóan adott elő. Ezután Murányi Géza 
énekelt kuplékat, ezt — mint az ö előadásait 
rendesen — szűnni nem akaró taps követte; 
háromszor ujráztatta meg a közönség a szép 
dallamu, és jól összeállított humoros szövegű 
kuplékat. Majd Pivnyik Erzsiké szavalta el 
igazán szépen és érzésteljesen, Várady Antal 
nehéz drámai költeményét „Az utolsó sor“-t 
mit a közönség viharos tapssal jutalmazott- 
A „Fuzsitus muzsikus" cimü monológ követ
kezett, amelyet Trendl Károly adott elő ügye
sen ; előadását általános derültség kísérte, 
végül hatalmas tapsot kapott, amit mégis 
érdemelt. Varga György tanító cimbalom kí
sérete mellett Krecsách János énekelt szépen 
magyar dalokat; úgy a dalos, mint kí
sérője kivették részüket a sikerből. 
Az utolsó szám: „Megjöttek a huszárok" cimü 
vígjáték volt, amelyben először láttuk ját
szani Karikó Ilonkát, a Sárika szerepében; 
dacára annak, hogy először volt színpadon, 
mégis otthonosan érezte magát és nagyon 
ügyesen játszott, s ezzel az est sikeréhez 
nagyban hozzájárult. Dudás Mihály most is

nagyon jól adta szerepét, a falujába hazake
rülő szerelmes huszár őrmestert. Trendí Ká
roly a harangozó szerepét ismét kitünően 
játszotta le. Suhanesz Jenő jó volt most is a 
Vatta szerepében. Pivnyik Erzsiké Vattánét 
játszotta dicséretre méltóan. Kiss Andor pom
pásan adta elő szerepét, a szópszavu és bor
szerető Jófejű Gábor kántort. Tóbiás segéd
jegyzőt Kazimir Károly még jobban adta ölő 
mint a múltkor. Az előadás után nagyon jó 
volt a hangulat, s a tánc kivilágos-viradtig 
tartott.

Értesítés. A keresk. m. k. ministerium
az érdekeltek tájékoztatása végett közli, hogy 
a cs. és kir. közös hadügyminister ur avég- 
ból, hogy a magyar szállítókkal kötött szer
ződéseken az előirt bélyegilletók a magyar 
kincstár javára rovassék le, akként intézke
dett, hogy jövőre az ilyen szerződéseket 
mindenkor egy a magyar szent korona orszá
gainak területén levő katonai intézet, vagy 
hatóság kösse meg. Ha pedig a szállításra 
szerződés nem köttetik, hanem csupán az el
fogadott ajánlat alapján történik az odaítélés, 
úgy az az eljárás követtetik, hogy a szállítót 
ajánlata elfogadásáról a magyar szent korona 
országainak területén levő és erre külön 
meghatalmazott egyik katonai hatóság, vagy 
intézet értesíti. A végből, hogy a magyar 
szállítók a kereseti összegek után is magyar 
nyugtabélyeget róvliassanak le, az az eljárás 
tartatik be, mely szerint a kereseti összege
ket, vagy a közös hadügyministerium (had
ügyi tengerészet) pénztára, vagy egy magyar 
területen levő közös katonai pénztár fizeti ki.

Halálozás. Rácz Barnabás, nyugalmazott 
ev. ref. tanító, hosszas szenvedés után meg
halt. Temetése ma délután lesz.

Betörés. Tegnapelőtt Szarvady Mihály
nak a Pazonyi-utcán levő füszerkereskedó- 
sébe betörtek. Éppen a rakodáshoz fogtak, 
amikor a tulajdonos felébredt, és forgópisz
tolyból többször rájuk lőtt. A tettesek hárman 
voltak és elmenekültek. A rendőrség és a 
csendőrség mindent elkövet a tettesek kézre- 
keritóse érdekében.

Vakmerő tolvaj. Weisz Ede nyíregyházai 
kereskedő ajtaját folyó hó 17-edike és 18-adika 
közötti éjjelen még eddig ismeretlen tettesek 
felfeszitették, és Weisz hálószobájából, az 
ágya mellett elhelyezett felöltőjéből 800 kor. 
összeget elloptak. Ezenkívül elvitték mellé
nyét többszáz koronát érő aranyórájával 
együtt.

Betöréses lopás. Városunk rendőrsége 
vakmerő tolvaj után nyomoz, lvánovits AntaL 
debreceni fodrásznál volt ugyanis Szakács 
Sándor nyíregyházai illetőségű segéd alkal
mazva, aki Ivanovics távollétében felfeszitette 
gazdájának falba illesztett pónzszekrényét, és 
abból meg nem állapítható nagyobb pénzösz- 
szeget, valamint az üzleti berendezés értéke
sebb tárgyait ellopta. A jelekből ítélve Szakács 
Nyíregyházán rejtőzködik.

Csapás. A peronospóra szokatlanul nagy 
mértékben lépett fel. A szőlő jó terméssel 
biztatott, de a peronospóra tönkre tette a 
szép termést. Különösen a régi fajtájú szőlők 
úgy néznek ki, mintha a tűz égette volna 
meg. A gazdák sürgős permetezés által igye
keznek útjába állani a nagy pusztulásnak, 
Nem elég azonban, hogy a szőlő, a szép tér. 
més a legnagyobb veszélynek van kitéve- 
de a burgonya, megyénknek emez egyik leg
főbb terméke, szintén sokat szenved a pero- 
nospórától. Igaz, hogy julius második felében 
vagyunk, de a burgonyának nem volna szabad 

í úgy elszáradva, elsárgulva lennie, miként 
most van. A dinnye, uborka és a legtöbb más 
zöldség szintén fonnyad, szárad, mert a pe
ronospóra meglepte. Olyan csapás ez, mely 
végzetes lehet a gazdálkodókra. Olyan csapás 
ez, mely ellen csakis a permetezés által lehet 
és kell védekezni. De hogyan, hiszen egész 
tábla burgonya permetezése szinte lehetetlen
nek látszik. Lehetetlennek látszik, mégis meg 
kell tennünk, ha a peronospóra által még 

j jobban tönkre tétetni nem akarjuk magunkat. 
1 Ez annál szükségesebb, mert akik burgonyá
juk és más veteményüket permetezték, iga
zolhatják, hogy a megpermetezett növényt a 
peronospóra nem bántja, szépen fejlődik és 
jó termést igór.

Pályázati felhívás. A siketnómák buda
pesti állami intézetének első osztályaiban a 
legközelebbi tanévre 30 uj növendék fog
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felvétetni. Ezen kívül felvételt nyernek a 
megfelelő felsőbb osztályokba oly siketnémák 
is, akik eddig valamely vidéki intézetben 
tanultak ugyan, de akiknek szülői időközben 
a székesfővárosba, vagy annak környékére 
költöztek. Végül felvétetnek a felsőbb osztá
lyokba olyan gyermekek is, akik népiskolai 
tanulmányaik közben siketültek meg s akik 
az intézetben a beszédnek szájról való leol
vasását tanulják meg és ezúton elemi isme
reteiket kiegészítik. Első sorban a Budapes
ten s az annak környékén levő községekben 
lakó siketnémák vétetnek ugyan fel, de má
sodsorban felvételt nyernek az ország bár
mely helyéről folyamodó olyan siketnémák 
is, akik az évi 200 kor. eltartási költséget 
egészben, vagy legalább részben biztosítani 
tudják. A felvétel a folyamodványok beér
kezésének sorrendjében fog eszközöltetni; 
miért is indokolt, hogy a szülök mielőbb 
küldjék be kérvényeiket. Pályázati határidő 
julius 25. Részletes tájékoztatást és felvételi 
nyomtatványokat az érdeklődőknek díjtalanul 
küld az intézet igazgatósága. (Budapest, Vili. 
Mosonyi-utca 8. szám.) Megjegyeztetik, hogy 
az intézet 8 évfolyamú.

Rövid zárlat — tü által. Városunkban is 
gyakran lehet tapasztalni, hogy kereskedőink 
a villamos világítás vezetékére apró tárgya
kat (nyakkendőket stb.) függesztenek. Általá
ban arra törekednek, hogy a tápláló huzalt 
elrejtsék a szemlélő elöl, minek véghez vite
léhez tűket, szegeket és más fémtárgyakat 
használnak. Ez veszélyes, ami a következő 
esetből is kitűnik: Zimonyban, egy ottani 
üzlet kirakatában, nem régen tűz ütött ki, 
mely mintegy 3000 korona kárt okozott. A tü
zet egy tü okozta, mely tényleg rövid zárla
tot idézett elő. Az üzleti személyzet ugyanis 
tudatlanságból a kirakatban levő kettős villa
mos zsinór kábelekre fehérneműket, szalago
kat, csipkéket stb. erősített meg tűk segítsé
gével. Egy ilyen tü a két különnemű áramot 
egyesítette, minek következtében a vezeték 
szigetelése s az ahoz közel levő áru tüzet fogott. 
Ez tényleg egy igazi rövid zárlat volt, a mi
nek okát azonban sem a villamos világításban, 
sem pedig a helytelen szerelésben, hanem 
egyedül a megfoghatatlan könnyelműség és 
teljes tudatlanságban kell keresni.

Orosz katonaszökevény. A rendőrségnél 
megjelent Ruszéi János lengyel származású 
17 éves orosz alattvaló. Előadta, hogy meg
szökött a háborúba menés elől 34 társával. 
Atyját és testvérét a japánok ölték meg. 
Odahaza maradt anyja 6 gyermekkel nyo
morog. Hazáját szereti, de vissza nem megy 
soha, mert halálra ítélnék. Hozzátartozóinak 
nem ir, mivel a posta felbontaná a levelet, 
és azokat kínoznák halálra. Szolgálatba lépé
sét engedélyezte a rendőrkapitány, és be is 
lépett Dankó Jánoshoz kocsisnak.

A császárszállási lépfene. A Császárszállás ' 
melletti legelőn az üszőgulyában fellépett lép- ' 
fene még máig sem szűnt meg. 12 nap óta 
már nem volt elhullás, de tegnap újból el- ' 
hullott egy tehén. Hogy mikor szűnik meg j 
ezen betegség és hogy nem válik-e majd 
járványossá, azt előre nem lehet tudni. Nagy 
csapás volna ez a gazdaközönségre, de nem 
is okolhatnának senkit, csak önmagukat, mert 
a hatóság felszólította a tulajdonosokat, hogy j 
ojtassák be állataikat, de a tulajdonosok nagy j 
része nem akar 80 fillért költeni marhájára, 
inkább kiteszi az elhullás veszélyének. Ezál
tal azon gazdák vannak sújtva, kik ojtatnák 
állataikat, de a gulyát részletekben ojtani nem 
lehet. Bizony szomorú jelenség az, midőn so
kan nem tudják mogkülömböztetni a takaré
kosságot a fukarságtól és 80 fillér miatt J 
esetleg 200—300 korona kárt szenvednek. 
Ideje volna már behozni a kötelező állatbiz- { 
tositást, hogy pl. ilyen esetben is, néhány I 
fukar, számítani nem tudó gazda miatt a 
számítani tudó gazdák kárt ne szenvedjenek. I 
A gulya továbbra is zár alatt marad, onnan 
állatot elhajtani nem szabad mindaddig, mig 
a zárlat feloldva nem lesz. Hogy ez mikor j 
fog bekövetkezni, az a jövő titka.

Meglopott orvos. Csicsery János dr., mis- | 
ko''fi orvos podgyászát Racskó Ilona nyír
egyházai lakosnő ellopta, a Miskolczról Nyir- j 
egyháza felé jövő vonaton. A helybeli rend
őrség kiderítette a tettest, aki akkorára az 
orvos pótolhatatlan okmányait megégette és 
a hozzá csomagolt értékes orvosi felszerelést 
megsemmisítette.
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Borzasztó halállal múlt ki Vaskó Mihály, 
Belegrád pusztai 19 éves kocsis. Vaskó ugya
nis az uradalmi gőzökénél volt alkalmazva. 
Az eső esett, a szántást beszüntették és a 
szerencsétlen ember a gépezet alá húzódott. 
Az eső megszűntével a gépezetet mozgásba 
hozták, mely keresztül ment a cseléden, aki 
pár perc alatt kiszenvedett.

Lopás. Tegnap előtt Goldstein M. Miksa 
kereskedésébe, valószínűleg álkulcs haszná
lata után eddig ismeretlen tettes délenát be- 
lopózkodott, és ruhaneműt lopott el.

Az aratók réme. A lopás legcsunyább 
nemét űzték Szécsy Gyula, Tündik János, 
Karner János, Kovács György, Dulebák János 
és Losonczi Antal nyíregyházi csavargók, 
mig rajta nem vesztettek. Az aratók, és más 
mezei munkások egész heti élelmüket ki szok
ták vinni a hét elején a határba, és egy biz
tosnak hitt helyre lerakják. Az ilyen leraktá
rozott élelmiszereket dézsmálgatták meg az 
említett jómadarak. Nagyon sok lopás el
követésével vannak gyanúsítva a megye te
rületén, melyek nagy része már rájuk is van 
bizonyítva.

A Sóstó nagy forgalma. A napokban vá
rosunkban rövid ideig időző két idegen uri- 

1 ember egy korán reggel kihajtatott a Sóstóra. 
Miután megfürödtek, természetszerűleg helyet 
foglaltak a vendéglő egyik terített asztalánál 

í reggelizósi szándékkal. Félóra csengetés és 
utánjárás eredményekép sikerült is egy pin
cért előcsalni, akinél azután a szokásos kávé-I '

kát megrendelték. Képzelhető azonban a két 
úriember meglepetése, midőn a pincér újabb 
negyedóra elteltével azon kijelentéssel tért 
vissza, hogy nagyon sajnálja, de a tej már 
elfogyott. Később a vendéglős is mogjelont 
s ugyanazt mondta és sört ajánlott vendégei
nek. Miután azonban az illetők kávét és nem 
sört akartak reggelizni, kénytelenek voltak 
a városba visszahajtatni. Mi, amidőn sajnálat
tal értesülünk arról, hogy az elvétve a Sós
tóra kitévedő idegen vendégeli nem részesülnek 

; a legszükségesebb ellátásban ; egyúttal örü
lünk is, mert hisz e körülmény, hogy reggel 
Vaj-kor már elfogyott a tej, tagadhatatlanul 
a Sóstó-fürdő nagy forgalmára vall. (Bekiil- 
dotett.)

Szülök figyelmébe. K. 94G9/1905. Hirdet
mény. A Nyíregyháza város által adományozni 
szokott tanulmányi segélyek iránti kérvények, 
a képviselőtestület által megállapított sza
bályzat értelmében augusztus hó 15-ig nyúj
tandók be a város tanácsához. A kérvények
hez mindazokat az okiratokat, melyekből pá- 
lyázó családi, személyi, vagyoni és tanul- j 
mányi viszonyai megállapíthatók, eredetiben 1 
vagy hiteles másolatban csatolni kell. Nyír
egyházán, 1905. julius hó 20-án. Bogár Lajos 
h. polgármester.

A könyvkötészet remeke. Szerkesztősé
günknek bemutattak 10 kötet müvet diszkö- 
tósben, melynek a kötése igazán a párisi 
világkiállításon is bolyt foglalhatott volna. A 
kötés 14 színben van előállítva, dús arany 
nyomással, s keret gyanánt köröskörül elra
gadóan bájos virág gürland vonul végig. Az 
ember önkéntelenül megakarja fogni a köté
sen levő díszeket, oly mesterien vannak azok 
előállítva. Ilyen 10 kötet műhöz, melynek 
bolti ára 30 korona, ingyen juthat bárki, csu
pán a bekötési táblába való beillesztésért 
fizet darabonkint 12 krt., vagyis a 10 kötet
nél 1 frt. 20 krt, ha előfizeti a „Tolnai Világ 
Lapja“-t, félévre 4 frt. helyett 2 frt. 48 krral. 
Előfizetések a „Magyar Kereskedelmi Köz
lönyhöz küldendők, Budapest, VII., Károly- 
körut 9. Őszintén ajánljuk nb. előfizetőinknek 
ezen rendkívül érdekes lap megrendelését 
annál is inkább, mert egy pompás kis házi- 
könyvtár birtokába juthat alig számba vehető 
összegért, melyben a magyar irodalom szino- 
java képviselve van.

Úri családnál lakást és teljes ellátást 
keres intelligens fiatalember. Levelek „Andor11 
jelige alatt mielőbb Nyíregyházára post-ros- 
tanto kérőinek.

Vízmentes ponyvák és termény zsákok 
a legolcsóbb árban Friedmann Sándor utóda 
Fiilöp Dezsőnél.

Kereskedők, Szabolcsmegye bármely 
községében, kik naptár elárusitással foglalkozni
szoktak vagy foglalkozni akarnak, saját érde
kükben is figyelmeztettetnek, hogy az 1906.

évre ne hozassanak Budapestről, vagy máshon 
nan naptárakat, mert ezeket úgy sem fogják 
tudni eladni, mivel a „Szabolcsm egyei 
N a p tá r11, „Nyíregyházi Naptár11, „Kisvárdaés 
Vidéke Naptár“, „Nagykálló és Vidéke Naptár11 
„Nyírbátor és Vidéke Naptár11 és „Tiszalök és 
Vidéke* cimü naptárak, melyek Szabolcsmegye 
czimtárát is közölni fogják, kiszorítják az ide 
hozott idegen naptárakat. Minden kereskedő jó 
keresethez juthat, ki ezen naptárak elárusi- 
tásával foglalkozni óhajt, ha ezen szándékát 
egy levelezőlapon, vagy személyesen tudatja 
alantirt naptár-kiadóvállalat tulajdonosával 
Cziin: Klaffter Ignácz könyvnyomdája
Nyíregyháza, Pazonyi-u.

M e n tő  s z e k ré n y , m in . ren d e le t 
s z e r in t  a n n a k  egyes része i kü lö n  h  
k a p h a tó  le g o lc s ó b b a n . S érvkö tö k  l  
fo r in t tó l  fe lje b b , l r r ig a t o r  te ljesen  
fe ls z e re lv e  1 f o r in t  10 k ra jc á r tó l  
fe lje b b . V a ló d i p á r is i  g u m in i c ik 
k e k  és b e te g á p o lá s i k e llé k e k  ere
d e ti g y á r i  á rb a n  k a p h a tó k  B lu m -  
b e rg  Jó z s e f , k e z ty ü  és sérvkö tő - 
g y á rá b a n  N y íre g y h á z á n , k a th . pa- 
r o c h ia  é p ü le t . U g y a n o tt  egy ü z le ti 
ta n u ló  fe lv é te t ik .

C S A R N O K .

Az amerikai áruházak ismer
tetése.*)

Mutatvány Geliéri Mór könyvéből.

Chicagóban megtekintettem „Marshall 
Fiold and Co.“ áruházát.

Annyira megszokhatta az olvasó ebben 
a könyvben a milliókat és milliárdokat, hogy 
az már nem is imponál neki, ha elmondom, 
hogy ebben az áruházban 7000 ember szol- 

í gálja ki a vevőket és hogy az óvenkint 325 
millió korona forgalmat ér el.

Nem is az imponált nekem ebben a 
áruházban, hogy sokkal nagyobb, mint Paris" 

| bán a „Bon Marché11 vagy a „Louvre“, ha
nem az a bámulatos praktikus szellem, mely 
ebben a rengeteg gépezetben uralkodik és 
egy óramű pontosságával végzi az árúk be
szerzését. tetszetős feltárását, elárusitását és 
szétküldését.

Es ennél is érdekesebb, hogy a „kalmár- 
s/.ellem“-nek ebben a megdöbbentően nagy 
arányú, a tökély legmagasabb fokára emelt 
szerves megnyilatkozásában milyen domináló 
szerep jut az erkölcsi tényezőnek, a keres
kedői önérzetnek, az üzleti becsületességnek, 
a tisztességes versenynek, a munkaadó és 
az alkalmazott érdekközösségének.

Ebből a két szempontból óhajtom ismer
tetni ezt a rengeteg vállalatot.

Az üzlet sokoldalúságát leírni nem kí
sérlem meg. Az ezen áruházban kapható  
cikkek puszta fölsorolása az útmutatóban, 
melyet a kezembe adtak, hót sűrűn nyomta
tott hasábra terjed és mintogy kétezer áru
cikk van ott megnevezve.

így például a földszinti helyiségekben 
árúinak : kötényeket, fürdőruhákat, köpenye
ket, férfi- és gyermek-ruhákat, fűzőket, köt- 
szövö árút, csecsemőruhát, alsóruhát, lábbelit, 
smokingot, ágytakarókat, szalonöltönyöket, 
színes kelméket, mosóruhát, háziruhát, paszo
mányt, hímzéseket, díszműárut, flannel-árút, 
keztyüt, zsebkendőt, zsinórt, vásznat, nyak
láncot, illatszert, napernyőt, szalagot, satint, 
selymet, szappant, asztalneműt, toilette-árút 
esernyőt, fátyolt, csattokat, keféket, szőnye
geket, porolókat, kinaezüstöt, órákat, fésűket, 
késárut, legyezőket, üvegárut, hajdiszt, linó
leumot, tükröket, irodai berendezéseket, 
fényképkereteket, festményeket, k e n d ő k e t ,  
ezüstárut, papírárut, bőröndöket, ágyneműt sat.

A többi emeleteken mindezek az áruk 
ismét kaphatók, de már finomabb minőst g- 
bon, azután még sokféle árút, melyeket ne in 
lehet itt fölsorolni, de amelyekkel teljesen 
be lehet rendezni egy nagy úrilakást, tele 
lehot rakni azokban a szekrényeket minden
nel, amire civilizált embernek szüksége lehet.

*)Az orsz. iparegyesiilet küldeménye.
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A közönség kényelmére vannak a har
madik emeleten iró- és olvasószobák, hinta
székek. pamlagok, az asztalokon chicagói és 
más városokból való nap- és hetilapok, képes 
újságok, folyóiratok, szótárak, szépirodalmi 
ős tudományos könyvek, az összes nagyobb 
amerikai városok címtára, a távirati irodák 
legújabb politikai és tőzsdejelentései, városi 

interurbán telefon, színházi és vasúti jegy
iroda, vasúti és tengerhajózási menetrendek, 
postaállomás, váltóüzlet, gyorsírók (a látoga
tók rendelkezésére), tudakozó irodák, toillett- 
szobák a hölgyeknek, borbély- és fodrász
terem, betegápoló szoba, buffett stb. stb.

Még érdekesebb az, hogy az ogyos 
osztályok főnökei az irodákban milyen óriási 
levelezést folytatnak az árúház bevásárlóival 
és szállítóival; milyen körültekintéssel gon
doskodnak arról, hogy az áruház illető ray- 
ouja részére mindenkor megfelelő áron sze
rezzenek be elég készletet minden árucikk
ből, amelyet ott keresni találnak; hogy min
den árú a nagyban vásárlónak a rendelés 
beérkezése után két órával már rínak indít
tassák ; hogy az árszámitásnál figyelembe 
legven véve minden tényező és az ár mégis 
mindig olcsóbb legyen, mint a milyent a ver
senycégek követelnek.

És ezt a roppant munkát az a sok ezer 
ember olyan csöndben végzi, mintha meg
annyi automaták volnának. Nem hallani ott, 
sem a közönség előtt, sem az irodákban, ci- 
vakodást, „erélyes" vagy éppen durva píron- ! 
gatást; mindenkinek meg van szabva a munka- j 
köre, melyet a maga felelőssége mellett tölt 
be és aki a maga teendőjét elvégzi, a kiszol
gált vevőt a pénztárhoz, a rendelés fölött 
való intézkedést az árúföladási osztályba, az 
új árúrendelést az illető gyároshoz juttatja 
el, oly nyugalommal, oly pontosan, mint ahogy 
a pneumatikus postára tett levelet juttatják a 
rendeltetési helyre.

De mi az ami minden nap annyi ezer 
vevőt csábit ebbe az áruházba? Es miféle 
eró az, mely hétezer embert arra indít, hogy 
lelki és szellemi ereje teljes megfeszítésével 
szolgálja a nagy vállalat célját: a forgalom 
szüntelen fokozását?

Mikor ezt a kérdést vetettem föl, egy 
kis reklámfüzetet adtak a kezembe, amely 
igen csinos rajzokban mutatja be az áruház 
legszebb zugait, legfestőibb árucsoportjait, 
legdíszesebb kirakatait. A rajzok közé szöveg 
is van nyomtatva, amely kifejti az áruház 
üzleti elveit.

Ennek a szövegnek cime igy szól: „Az 
erkölcsi eszme evolúciója az üzletben" és a 
szöveg első lapjainak oszmemenete a követ
kező :

„Valószínű, hogy aki ezeket a sorokat 
olvassa, azonnal azt a kérdést fogja fölvetni, 
hogy az üzletben van-e más erkölcsi eszme, 
mint a köznapi becsületesség, amelyről álta
lánosan elismerték már, hogy a tartós üzleti 
siker lényeges keiléke. Megszoktuk azt a 
fölfogást, hogy az üzlet „harc két ellentétes 
erő közt és amit ezek egyike nyer, azt a 
másik veszíti." Egy-egy szakma két vállala
tának viszonyát úgy jellemzik, hogy a had
viselés, hogy „a verseny a kereskedelem 
lelke", a verseny pedig azt jeleni, hogy „amit 
csak lehet, azt hódítsd el az embertársadtól".

Azt a viszonyt pedig, moly a kereskedő és 
a vevő közt fönnáll, Harum Dávid igy jelle
mezte: „Tedd másokkal azt, amit ők szeret
nének veled tenni és előzd meg őket". Mind
ezekkel szemben John Ruskin azt mondta, 
hogy a verseny nem r : éltető, de a halált- 
hozó eleme a kereskedolemnek és a keres
kedelem éltető eleme a cooperatio."

De az igazi evolúció nem abban a viszony
ban megy végbe, mely kereskedő és keres
kedő közt áll fönn, hanem abban a viszony
ban, melynek a kereskedő és a vevő közt 
kell fennállnia. A kereskedők ezentúl is fog
nak egymás közt versenyezni, de ez a ver
sengés már nem oly éles, mint volt. De a 
kereskedő és a vevő L ízt való viszonyban 
a legszebb erkölcsi eszme kezd alkalmazást 
nyerni.

(Folyt, köv.)

Közönség köréből.*)
Nehány szó a közvilági :ásról és az utcák 

öntözéströl.
„Mindenki seperjen a saját háza előtt !* 

Ezt kellett mondanom egy úri embernek, ki 
történetesen nehány napig városunkban tar
tózkodott, és megszemlélte városunk nevezetes
ségeit. Rosszul esett nekem, mint a város 
szülöttének, midőn ezeket kérdezte tőlem. 
„Ugyan minek nektek az öntöző kocsi, an- ! 
nak-e hogy a bámulok csodálkozzanak rajta ? j 
Mert látod barátom 35° a meleg s nem lo- ; 
csolják fel a várost". Majd este igy szólt j 
hozzám ; „Talán szent-János bogár világit 
villanykörtéitekben ? 1“

S belátom igaza volt. S hogy ismét ide
gen ne seperjen, seperjünk mi magunk. Mert 
hogy villanylámpáínkat gyakran cserélik azt 
láttam, s hogy igen gyakran az uj rosszab
bul világit, mint a régi, azt is láttam, de 
hogy az összes lámpák jól világítsanak, azt, 
még soha nem láttam. Gyakran megesik, 
hogy a szent-.lános-bogár-szerü világítás mel
lett (józanon) neki megy egyik ember a má- 

| síknak.
Az öntöző kocsiaink, azok meg vannak 

j még, de már vagy egy hónapja nem óntöz- 
, tók utcáinkat, pedig meleg és por az van, 

nagyon is bőven. Ha esik is egy kis eső, a 
forróság hamarosan felszántja. Ha az öntö- 

! zőket azért vettük, hogy azokat az utókor 
részére ereklye gyanánt megőrizzük, úgy 
akkor jó lesz beadni a vármegyei múzeumba,

' ott majd a muzeum kiváló gondozója becses 
pártfogásába veszi.

S most még egyet.
A vasúti állomástól a kaszárnya felé 

vezető ut egyik oldalán a Bleier kertje előtt 
a gyalogutat a kocsiuttól 8—9 lépésenkint 
egy-egy cölöp választja el, nehogy a kocsik 
a gyalogúira felhajtsanak; s a gyalogutat 
egv íélmóternyi szélességben hagyták meg 
csupán és nem állítottak egy villanylámpát 
sem fel. Már több ember úgy neki ment 
a sötét utón az útjelző cölöpök valamelyi
kének, hogy napokig vizes ruhát rakosga
tott lábára.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség.

E helyen kérem a tek tanácsot, vizs
gáltassa meg az említett helyet, s a szük
séges orvoslásokat foganatosíttassa, nehogy 
még többen járjanak ott szerencsétlenül.

Kelt Nyíregyházán, 1905. julus hó 12-ik 
j napján.

Fraenkl S.

Szerkesztői üzenet.
„Zsóka" Helyben. Beküldött versein 

nagyon meglátszik, hogy azokat a nagy for
róság behatása alatt irta. Nem kapott ön ta
lán napszúrást? Ha igen, úgy teljes részvéttel 
bár, de azt a jó tanácsot adhatjuk Önnek, 
hogy ne gyógykezelje saját magát, még pe
dig a vorselóssel, mert még „kuruzsolás* mi
att meggyűlhetik a baja a helybeli orvos 
urakkal.

Különben b. olvasóink mulattatására, és 
Önnek, esetleges kigyógyithatása céljából itt 
közöljük versét:

Mi fáj nekem?
Nincs már semmi zöld a mezőn 

Elszáradt minden ág,
Nem nyílik többé kikirics 

Elhervadt a virág.
Őszre az erdő elpusztul,

Tavasszal újra nyíl;
Őszre a sebem nem hegged,

S tavasszal mindig nvilt.
Voltam minden nagy tudósnál,

S nem tudták mi bajom,
Nem tudták megfejteni mi fáj,

A fejem, vagy karom.
Pedig nekem már régóta

Semmi sem, csak szivem fáj,
Hogy nem szabad azt szeretni,

Kit szeretek igazán.
B. P. Egy kis türelmet kérünk.

Hirdetések.

FiriolBiit-fílB NIGRÍN
különösen ajánlható Chevreaux, Box- 
calf és Lackbőrnek szép fényt kölcsö
nöz és a bőr tartósságát emeli. — 
Fenti védjegyre ügyelni kéretik.

Mindenütt kapható.

K
Más vállalat végett a Zöldség-téren levő posztó, röfös és rövidáru üzletem be

rendezéssel együtt eladó.
A raktáron lévő nagymennyiségű férfi és női gyapjú-szövetek, kartonok, battis- 

tok, vásznak, kanavászok, kész férfi és női ingek, jouponok, kötények, továbbá fehér 
és színes asztalnemüek, ágy- és asztalterítők, szőnyegek és egyéb áruk egészben vagy 
egyes tétekben

mélyen leszállított árban eladók.
»r



8 . S Z A B O L C S '

^véteí*11 Üzlet fe loszlás miatt a ^ ié t e ? 11
P A V L O V I T S  IM R E  fé le  ü z l e t

—  ö ssze s á ru c ik k e i

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

Ingek. Ernyők. Valódi francia illat-
Cipők. Női cipők. szerek.

Vadászati cikkek. Botok. Kézitáskák.
Női övék. pénz- és szivar-

Fegyverek. Ezüst dísztárgyak. tárcák.
Kocsitakarók. Gyermek-játékok. Nippe-ek, stb. stb.

A z összes árucikkek k ivéte l nélkül uj be- 
=  szerzésüek és legújabb divatuak. =====
Kiárusítás. Kiárusítás.
5 7 9 2 /1 9 0 5 . k. i.

Árverési hirdetmény.
Munkács város Fornos község hatá

rában fekvő 831 cat. hold. 431 négyszögöl 
terjedelmű, csatornázással leszáritott Szer- 
nye mocsárbeli földterületének eladásara 
nézve a folyó hó 26-án délelőtt 10 órakor 
a városház ll-od  emeleti kistermében zárt- 
ajánlattal egybekötött m ég egy nyilvános 
árverés fog tartatni.

Kikiáltási ár kataszteri holdanként 
2 0 0  korona.

Utóajánlat, vagy a kikiáltási áron alóli 
ígéret nem fogadtatik el.

Bánompénzül 10 .000  korona teendő le.
A további feltételek a városi jegyzői 

hivatalban tekinthetők meg.

Munkács, 1905. évi julius hó 3-án.

Cseh Lajos,
polgármester.

T H I L L E
soVányitó teának hatása különö
sen  kövér egyéneknél ism eretes. 
C so m a g ja  2 k o ro n a . K a p h a tó : 
T Ö R Ö K  J Ó Z S E F  g y ó g y tá rá b a n  
Budapest, K irá ly -u tc a  12-ik szám .

re Trrrrrrrrrrj'7r?T7~rrr: •rTr̂ rrrrrrrrrrrrrr^r-
h  — KULONLEGESSEGI 3
R

mindennemű gazdasági gépek, ;1 
m űszaki cikkek és m alom - 
berendezések előnyös feltételek 
mellett beszerezhetők és raktáron is 3 
találhatók ------- ------------- 1 — - >1

ti

LM TM A ff VILMOS cépél [
| £j ki birtok eladási és bérbeadási ügyvi- >3 
' £j teleket is elvállal. ’

h Főüzlet:  Nyíregyházán Gróf Károlyi-téren, t j j  
Fióküzlet: Mátészalkán.

~7~7'~T & ÍZ . S H

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, mint 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 gyermek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető 
mégesak nem is sejti mi okozta javulásit 

Coza a családok ezreit békitette ki 
ismét, sok sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és ügyes üzletemberek 
lettek. Temérdek fiatalembert a jó útra 

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 telt könyvet díj és költségmentesen küld, hogy 
igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeske
dünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan.

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

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

COZA INSTITUTE 
(l)ept. 137).

62, Chancery Lane, 
^London,. ANGLIA.

INGYEN PRÓBA 137 sz.
Vágja ki ezen szel

vényt és küldje még ma 
az intézetnek.

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

H e n t e s á r u t ,
szalonnát, disznózsírt, szalámit töpörtót stb. 
===== vásárol minden mennyiségben = =

A .  S C H A N I L ,
zsiráru ügynöksége,

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

Hirdetések jutányos áron felvétetnek
----------------------- a k ia d ó h iv a ta lb a n .--------------------------

#  U o  távol lakó rokonnak, vagy barátnak képesleve- 
$  1IC1 lezö-lapot küld o o o o o o o o o o o o o

U o  elegáns kivitelű levélpapírra óhajtana szert 
A-lti tenni o o o o o o o o o o o o o o o

U o  névjegyet, esküvői meghívót, vagy vala- 
A lű  mely más nyomtatványt akar készíttetni

I
f
m

\
v<>

a? H q  bármilyen könyvet beszerezni 
A id  akaró  o o o o o o o o o o

%  %  H a  p a p o k ra ,  vagy folyóiraA  nd  tokra vanV  W * .

Á  %

szüksége o o

iCvAYTr it sHum cizonrji

CLAYTON & SHUTTLEW ORTH
B u d a j > e » t ,  V ó o a s i - i c ö r ú t  O O

által a legjutányosabb árak mellett ajánlatnak:

LocomobiS és gőzcséplőgé^
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-csé 

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógé 
szénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza 
. morzsolok, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
Bk aczól-ekék, 2 - és 3-vasu ekék és minde-

Képviseleft és b izom ányi raktár*:

áierszkv liarnnhá i / \ C11á l

N y í r e g y h á z á n .
NYOMATOTT PIRINGER J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYÍREGYHÁZÁN.


	29

