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G y a lo g sá g i lak tanya.
El kell ismerni Nyíregyháza vá

rosáról, hogy van benne akaraterő és 
vállalkozási hajlam. Csaknem merész 
játékos, aki ugyan veszthet, de sok, 
sót túlnyomó esélye van arra, hogy 
nyer.

Ennek a két tulajdonságnak kö
szönheti fényes karrierjét, azt, amely 
alig másfél évszázad alatt az elha
gyatott pusztaságból az országnak — 
népességre nézve 27-ik, kulturális és 
egyébb tekintetekben pedig igen je
lentékeny városává emelte.

Van esze s elég önzetlen ahhoz 
is, hogy fejlődésében, czéljaiban és te
vékenységében a jövő nemzedékek ér- j 
dekeit vegye irányadóul, ha talán az 
az élók múló megterheltetését köve
teli is. — Gondolkozik, tesz és áldoz, 
hogy annál szilárdabbá tegye a jövő 
idők reményteljes fejlődésének alap
jait. És épen azért ennek a városnak 
lehet ellensége, sok ember elfogult
ságból, vesztett érdekből s más egyéb 
lcevésbbé tiszteletre méltó okokból, 
hanem azt a rosszakarója is kényte
len elismerni, hogy munkásságával 
példát nyújt, Qgvességével és speku
latív tehetségével szokatlan eredmé
nyeket ér el, s hogy a szó szoros ér
telmében ambicziósus város.

Egy uj s mondjuk ki — hasznos
nak Ígérkező tervéről tudunk megint 
Egy egész gyalogezred részére akar 
laktanyát épiteui.

A terv pénzügyi részével hamar 
készen vau. Akár az italmérési jog 
megváltásáért az állam által fizetett 
kártalanítási tőke maradvány össze
get folyósítja az épités czéljaira, akár 
megfelelő kölcsönt realizál: a szüksé
ges tökével minden nagyobb áldozat 
hozatal nélkül rendelkezik. — Marad 
még két kérdés nyitva. Az első az, 
kap e katonát, illetve a hadügyi kor
mány elfogadja e az ajánlatát? a má
sik pedig, váljon a városuak és a vá
ros gazdasági életének valamelyes 
előnye származik-e abból, ha egy gya
log ezreddel szaporodik a lakosság 
létszáma

Az első kérdéssel sebtiben végez
hetünk. A munkácsi hadkiegészítő ke
rület egyetlen alkalmas és kifogásta
lan gyalogsági laktanyával sem ren
delkezik. [Jngvárott a különben nagy 
aránya laktanya nedves és egészség
telen annyira, hogy a hadtestparancs
nokság kérelmére a hadügyi kormány 
több alkalommal felmondotta a vá
rosnak a bérletet s pusztán a város 
siralmas pénzügyi helyzete fölötti szá
nalomnak tudható be, bogy a katona
ság ma is megszállva tartja. A kerü

let többi helyőrsége alig számit, már 
csak azon oknál fogva is, hogy a mun
kácsi várból a katonaságot rövid idő 
alatt ki kell vouni egy törvény ren
deleténél fogva, amely azt nemzeti 
műemléknek nyilvánította

Ezek szerint a város terve min
denesetre kedvező pillanatban erke- 
zend a hadügyi kormányhoz, amely 
nem fog Nyíregyházának kosarat adni.

A gazdasági életre háramló ha
szon sem alaptalan remény. — Igaz 
ugyan, hogy a nagy lovaslaktanya 

' építéséhez fűzött várakozások vérmes 
eredményei számottevő hányadban el
maradtak. Hanem ennek oka nem a 
katonaság improductiv minőségében 
van. Az it t  elhelyezett huszárezred 
gazdasági függésbe a város lakossá
gával az ezred szűkkeblűitge miatt 
nem jött, s mai napig is corpus sepa- 
ratum. Mindamellett a huszárezred
nek a város gazdasági életére gyako
rolt előnyös kölcsönhatását kétségbe 
vonni nem lehet. Hogy csak egyet 

1 emeljünk ki: Nyíregyházán az épités 
ügy fejlődése szoros okozati összefüg
gésben van a huszárezrednek váro
sunkban történt elhelyezésével, csak
nem oly fokig, hogy a hérházakban 
egyenesen tulprodukezió állott be.

Azok az okok, amelyek az itteni 
huszái ezred elkülönülésére vezettek

A „NYÍREGYHÁZA" TAECZÁJA,

„O k a to tá ja  «• a  kü lfö ld ."
Vígjáték 2 felvonásban.

Srrmélyrk.
Sapapa Gyula, az .Okatotája és a külföld* 

irodalmi vállalat utazója.
Lavina Viktor, az .Okatotája és a külföld* 

irodalmi vállalat utazója.
Bokrosa Ferencz, földbirtokos.
Lárilettó, szobalány.
A logika örök törvényei.

Idő: jelenkor. Hely: Bokross birtokán.

Első felvonás.
Bokross dolgozó szobája. ízléstelen, de 

egyszerű bútorzat. A kőnyvpolezon .Az örült*, 
.Fair play* és más rópiratok. Az íróasztalon 
egy papirvágó kés. A sarokban Ceres szobra. 
A szőnyegen foltok, a melyek nem tisztí
tanak.

S a p a p a : (hévvel) Ennni vagy nem enni I 
ez itt a  fő kérdés! Os czilinderemben kopik 
már a  bélés I Meghódítom ezt a ezudar, 
gyarló népet s nem szenvedek ilyen botrá
nyos éhséget! (Egy karszékbe rogy) De tán 
elég már a lyrából. (Hirtelen felugrik) Meg 
kell döbbentenem, meg kell törnöm ! O h ! 
ékesszólás géniusza! öntsd belém lelkedet! 
Próbáljuk csak! Hogy is fogom kezdeni! 
Igen . . . Sapapa vagyok . , . (mini ha be

mutatkoznék) Uram! végtelen örvendek! én 
az .Okatotája és a külföld' czímü társa
dalmi, művészeti helilap tiszáninneni meg
bízottja, külső munkatársa, belső . . . (Hir
telen körülnéz) Ah! irodalommal is foglal
kozik I .Az őrült* I hisz ez pompás I meg 
van a fonál, melyből aztán ügyes átmenet
tel rohamot fúvók s az egész vonal meg
adja magát I Sapapa fogadd kézszoritáso- 
mat I (kívülről csengő hangon énekel valaki)

1 Ah! mi ez! E hang mily isteni, mily tisztaI 
Szerződtetném mindjárt a Folies capriceba I 

: (Léptek zaja, az ajtó felpattan és belép 
Lárileltó).

I A r i l e t t ó : (meghökkenve) Jesszusoml!
S a p a p a : (félre) Mily bájos gyermek, 

mily csinos anyagi (fenn) Engedje meg bá
jos ismeretlen, hogy bemutassam magam, 
én Sapapa vagyok . , . egyidejűleg kérem 
ónt, térjen magához sans géné s vegre bá
tor vagyok ónt a következő jóhirnevü köz
mondásokra figyelmeztetni: time is money, 
az éhség a legjobb szakácsnő, és végre: alka
lom szüli a tolvajt (hirtelen átkarolja Lári- 
lettót és megcsókolja).

L á r i l e t t ó : D e  uram . . .! izé . . . hagy
jon el . . . segítség! (ki akar rohanni) Én 
Lárilettó vagyok . . . Bokross . . .

S a p a p a :  (visszatartva őt) Hallja maga 
Lárifári! ne óbégasson, a hangszálai szen
vedni fognak s a magas c-nek fucscs! ha
nem (selyem zsebkendőjét Lárilettó szájába 
dugva) csak lassan . . . látja ezt a papir-

rágó kést . . .  ha csak egyet is moccz.tn . . .  
(mozdulatot tesz, mintha a nyakát levágná). 
Es most kérem valamire. Adjon hat forintot, 
fényképével együll s jövő héten az .Okato
tája és a kűiföld*-ben fogja látni képmását, 
életrajzával együtt s ismerni fogja az egész 
müveit világ s én imádni fogom örökké, 
mini Petrarca Lauráját, mint Hero Leandert 
és mint Singer az ö Wolfnerét I Ugy-e fé
nyes ajánlat! Es mivel a cselekvési szabad
ság korlátozásának esküdt ellensége vagyok: 
hulljon le a bilincs! (kiveszi Lárilettó szájá
ból a zsebkendői).

L á r i le t tó :  (fuldokolva) Nyomorult I (ájul- 
tan terül el a földön).

S a p a p a :  (idegesen kimotozza Lárileltó 
zsebeit, melyből púderes skatulyák stb. hull
nak ki, végre diadalittasan kihúz egy erszényt). 
£s mostan fel Kytherébe! a fehér ló étter
mébe! még pediglen Allegrettó, adjő édes 
Lárilettó! (ajtón el).

Alkonyodik. Lavina belép, nem veszi 
észre a padlón elterülő Lárilettó!.

L a v in a :  A félhomály ugyan pár excel- 
lence légyottokra s nem látogatásokra alkal
mas . . . hanem az üzlet mindenek e lő tt . . .  
ez elvem . . .  Ma különben jó napom volt. 
Újságunk számára 24 fényképet, 420 élet
rajzot és 1&0 forint kasszát aquiráltam. — 
Mondhatom, jól fogadtak mindenütt. Pár 
exrellence az első benyomásra fektetem a 
fósulyt . . . Biztos fellépés . . . (Lárilellóra 
lépve) Jaj I mi ez I
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még a gazdasági forgalom terén is, 
a gyalogságnál teljesen hiányoznak. 
A huszárság a maga ferde ariszto
kratikus önérzetével mindenütt kívül 
maradt a polgárság kórén, mig a 
gyalogság, mint a katonaság demok- 
rácziája, már hajlamainál fogva is 
közelebb tartozik a polgárság érdek
köréhez. Ebből következik a gazda
sági forgalom nagyobb elevensége is 
a két tényező között.

A gyalogság előnyére kell elszá
molnunk továbbá azt a körülményt 
is, mikép az ezred által a gazdasági 
forgalomra gyakorolandó hatás alig 
külömbözik a huszárezred által tény
leg gyakorolt hatástól, vagyis e két 
fegyvernem szerinti ezredek szükség
lete mennyiségben és értékben alig 
mutat számba vehető külömbséget. 
Ellenben a várostól igényelt laktanya 
építési költségek 100 ezrekre menő 
különbséget jelentenek a gyalogsági 
laktanyánál. E szerint sokkal cseké
lyebb tőkével ugyanazon kereskedelmi 
és gazdasági forgalom emelkedés ér
hető el.

A városi tanács tervének életre
valósága már ezen indoknál fogva is 
minden kétségen felül áll.

A társadalmi élet felelevenítése 
tekintetében egy egész gyalogezred 
tisztikarának várásunkba való beköl
tözéséből várható erkölcsi nyereség, 
jólehet az adott viszonyok között 
különös uyomatékkal bir, — ez idő 
szerint csak másod sorban vehető a 
döntésnél irányadóul. Fő a város és 
lakosságának anyagi érdeke.

Ez irányban a terv megvalósítá
sát javalja egy, már említett tény 
Bérházakban túl produkczió vau, a 
melynek a következménye a házak 
értékének egészségtelen állapotokra 
valló leszállása. Hogy a 10 tagból álló

tisztikar egyidóben történő beköltö
zése a házak forgalmi értékének 
emelkedését vonandja maga után, 
kétséget alig szenvedhet, s ezzel az 
üres lakások száma is apadni fog.

Egyelőre a város tanács kezde
ményező lépését szives őrömmel üd
vözöljük.

Közügyek.
— Gyalogsági laktanya Nyíregyházán. Egy

több oldalról és többször hangoztatott na
gyobb szabású eszme lépett legközelebb a 
megvalósulás első stádiumába: egy Nyíregy
házán létesítendő gyalogsági laktanya esz
méje. Még mikor a lovassági nagy laktanya 
felépítése szóba került, akadtak sokan, akik 
akkor is azt hangoztatták, hogy jobb volna 
helyette gyalogsági laktanyát építeni. Akkor 
azonban ez a felfogás győzött, hogy miután 
Nyíregyháza és az egesz Szabolcsvármegye 
lakossága mezögazdasaggal és állattenyész
téssel foglalkozik, a lovassági laktanya a 
lakosságra nagyobb előnyökkel jár, már csak 
a széna és zabszükségletnek helyben törté
nendő beszerzése révén is. A lovassági nagy
laktanya immár meg van. Most Betűs Láseló 
polgármester adott be egy előterjesztést a 
képviselőtestülethez egy gyalogsági laktanya 
építtetése, illetve az e czélból szükséges elő
tanulmányok megtétele iránt. A városi tanács 
hétfőn délután tartott ülésében foglalkozott 
az előterjesztéssel, s azt a pénzügyi és gazdá- 
szati szakosztályhoz tette át.

— Hirdetmény. Hivatkozással az 1890. 
évi 1. t. ez. 23. §-ára közhírré tétetik, hogy 
a törvényhatósági útadó kötelezettek tarto
zásainak 1898. évi egyéni kivetése 1898. év 
április hó 26-ik napjától kezdve, május hó 
10-ik napjáig tartó 15 napon at a városi 
adóhivatal hivatalos helyiségében közszemlére 
kitétetik, mely időtartam alatt azt az érde
kelt felek megtekinthetik, s a sérelmesnek 
tartott kivetés ellen Szabolcsvármegye köz- 
igazgatási bizottságához intézendő beadvány
nyal felszólalhatnak. Nyíregyházán, április 23. 
Májerszky B é la  h. polgármester.

— Nyíregyháza város képviselőtestületének 
a héten pénteken délutánra tervezett köz
gyűlése — közbejött akadályok miatt — csak 
a jövő heten tog megtartatni.

A népgyűlés.
Vasárnap délelőtt folyt le a városház

térnek a csizmadiaszin előtti részén az a 
népgyűlés, amelyet a nyíregyházi független
ségi és 48-as párt az Ausztriával újabb 10 
évre kötendő kiegyezés és kapcsolatban a 
quóta kérdése feletti nyilatkozás czéljából 
rendezett s amelyre Kossuth Ferencs is meg
ígérte lejövetelét néhány képviselőtársával.

Kossuth Ferencz ünnepélyes fogadtatá
sára nagyban készült a párt, a fogadtatás
ból azonban egy félreértés következtében mi 
sem lett. — Kossuth egy levélben ugyanis 
arról értesítette Beniczky Miksa pártelnököt, 
hogy ő vasárnap reggel érkezik meg. Szom
baton este azonban egy sürgöny azt tudatta 
ugyancsak Beniczkyvel, hogy Kossuth csak 
délelőtt érkezik a Debreczen felől jövő vo
nattal. Kossuthot tehát ekkor készültek fo
gadni, úgy de ő a reggel Miskolcz felől jövő 
vonattal megérkezett, akkor pedig senki se 
várta.

A népgyülésre Nyíregyházára érkeztek 
még szombaton este llentaller Lajos és Papp 
Elek orszgy. képviselők, akik a Koronában 
szálltak meg, úgyszintén bejött Nyíregyházára 
Kállay Lcopold, a bogdányi kerület orszgy. 
képviselője is.

A népgyűlés délelőtt 11 órakor vette 
kezdetét. - Az érkező képviselőket a nagy 
számban összegyűlt hallgatóság zajos éljen- 
zésekkel és kaiaplengetéssel fogadta.

Elsőben Benicsky Miksa volt orsz. kép
viselő, pártelnök szólott a hallgatókhoz, elő
adván, hogy a népgyűlést politikai pártszine- 
zet nélkül akarta egybehívni, minthogy azon
ban erre hatósági engedélyt nem kapott, a 
függetlenségi part gyűlése gyanánt hívta össze 
azt, a gyűlésen azonban szívesen látnak más 
politikai párthoz tartozókat is. Ezután be
mutatta az orsz. képviselőket s Kossuth Fe
rencinek adta át a szót.

Kossuth Ferencz gyakori helyeslésekkel 
és éljenzésekkel megszakított majdnem egy 
óra tiosszat tartó beszédében fejtegette ez
után az önálló vámterület és nemzeti bank 
előnyeit, illetve az Ausztriával közös vám
területből a magyar mezőgazdaságra és iparra 
háruló hátrányokat.

Epén a tizenkeitőt kezdték harangozni, 
mikor beszédét azzal fejezte he, hogy a nép- 
gyülésböl az országgyűléshez intézendő fel
irati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Lárilettó: (föleszmélve s önkéntelenül 
zsebe után nyúlva; halkan) Kirabolt! (fenn) 
Mit! maga nyomorult, még itt van!? (fel
ugrik s jól a szeme köze néz Lavinának; 
felre) hisz ez más szörnyeteg . . .  de oly 
ismerősek arezvonásai!

Lavina: (hozzáugrik) Boc-ánat, hogy 
megzavartam édes álmát, en Lavina Viktor . .. 
pár excellence író vagyok és Bokross urat 
keresem . . .

Lárilettó: (hirtelen egy eszmétől megra
gadva) Arczátlan gazember! Ismerlek en 
meg téged Lavina Ignácz korodból . . .  te 
aljas hitszegő . . Pesten a cseledszerző 
intézetben tízszer ígértél házasságot . . . s 
tizenegyszer csaltál meg . . .  de most kezeim 
közé kerültél! (félre) ah! milyen édes a 
bosszú!

Lavina: (megdöbbenve) Ali! Lárilettó! 
Ignácz korszakom pár excellence bájos alakja!

Lárilettó: (kirohanva) Segítség! segítség!
Lavina: (ábrándozva) Hova tüntetek ti 

arankamentes szép napok!
A fenékajtón betódul egy béres, kél 

ispán, barom kocsis, négy leányzó és Lári
lettó; mindnyáján lámpásokkal, vasvillával, 
lapattal, dorongokkal, seprűkkel felfegyver
kezve, kiabálva: Hol, hol van a gazember? 
Hadd menjünk keresztül a gaz lelkén!

Lavina : (félre) most vagy soha! Szugge- 
rálni fogom e csőcseléket beszédem hatal
mával. (Fenn) Tisztelt uraim és hölgyeim! 
Igen örvendek a tömeges megjelenésnek . . .

s hajlandó vagyok en-gros arakat számítani. 
Életrajzukat fényképpel együtt kész vagyok 
az „Okatotája és a külföld*-ben fejenként 
ó forintjával közzétenni . . . .  mondhatom, 
hogy pár excellence jutányos arak . . .

iMritettó: Ne hallgassatok ra . . .  a 
csalóra . . . meglopta a zsebemet . . .  a 
szivemet . . . .  a becsületemet, üssétek . . . 
verjétek . . . .  döngessétek . . . .  mindörökké 
Ámen !

A seprűk, vasviilák, lapátok megkezdik 
működésükét. Tolongás . . . .  jajveszéklés 
. . . .  Lavinára az ütések ts szitkok özöne hull.

Lavina (elhaló hangon) Bűnöm csak 
egy volt . . . .  az erény pár excellence!

Függöny.
.Második felvonás.

Bokross dolgozó szobája. Az íróasztal 
felfordulva, Ceres szobra három darabra 
törve. Röpiratok . . . könyvek, irományok 
szerteszét a főidőn Seprű-töredékek stb. 
Költői rendetlenség.

Bokros (reszkető hangon) Huszonnégy 
órai távoliét és inie a pusztulás! Oh ! vétkes 
könnyelműség! töredék mindenfelé és oh jaj ! 
(meglátva a szoba sarkában a három darabra 
tört szobrot) Ceresem, ifjúságom művészi 
alkotása szétzúzva a porban fetreng! Ez 
sok! . . . sok . . .  I határozottan sok . . .! 
oh én szerencsétlen ! (zokogva a szobor rom
jaira dől; az ajtóban Lavina jelenik ineg, 
arcza angol tapaszokban bővelkedik, orra 
megdagadva, sántít)

Bokross: (idézve)
Lelkemnek világa, egyensúlyát veszté
Az eszmény belőle örökre kiirtva
Hol van gyógyító ir sajgó sebeimre?
Lavina: Uram! oh csillapulj! jelen van 

Lavina!
Bokross (felrezzenve) óh jaj! megint 

egy töredék!
Lavina; Oh! drága urain! én Lavina 

vagyok, az „Okatotája és a külföld* munka
társa, fogadja részvétemet. Én is az Ón há
zának vagyok .áldozatja.......... megfogyva
bár de törve is . . . segédkezet nyújtok 
Önnek mester . . . .  engedje meg . . . hogy 
megcsókoljam kezet . . . én Lavina ineghaj- 
lok a művészet ő nagysága előtt.

Bokross (meghatottan) Köszönöm uram 
az emberiség nevében (Szemeit törülgetve) 
de hát izé . . . hogyan jutott az angol ta
paszokhoz ?

Lavina: Keserű tapasztalatok árán! 
Tegnap történt . . . .  betértem ide eme 
szent hajlékba . . . .  hol a múzsák . . . .  
jaj a hátam ! . . . . találkát adnak egymás
nak s bámulva tapadt szemem a művészi 
alkotásra. Ugy-e bár Napóleont ábrázolta 
amint átkel a Berezinán ? A hős arcz éle 
mily klasszikus, az alap gondolat mily 
plasztikus !

Bokross (megbotránkozással félre) oh én 
teremtőm! ez az én földmivelésügyi isten
nőmet Napóleonnak nézi! (fenn) Igen uram! 
iskola alapító vagyok.
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A .törvényhozó testületihez czimzett 
felirati javaslatot a közeli r. kath. templom 
harangjának zugás i közben kezdle felolvasni 
fogalmazója Mikecz József, aki azonben hasz
talan igyekezett a harang szavát tulkiabálni 
s ez ok miatt a Beniezky Miksa felhívására 
a terjedelmes kérvénynek csupán kérelmi ré
szét olvasta fel, felkérvén a népgyűlésen jelen
voltakat, hogy annak mennél tömegesebb 
aláírása czéljából Nádasi Lajos páilalelnök 
üzlethelyiségébe fáradjanak el.

A hallgatóság ezután Papp Eleket kívánta 
hallani, aki rekedtsége daczára engedett a 
közóhajnak. Beszédje elején a nyíregyházi 
legutóbbi képviselőválasztás eredményével fog
lalkozott, amelynél tüdvalevőleg a szabadelvű 
párt győzött 27 szótöbbséggel. Ennek a kér
désnek a tovább fejtegetései azonban Szta- 
rek Ferencz rendőrkapitány, hivatkozással 
arra, hogy a gyűlésnek nem az a tárgya, 
nem engedte meg.

A rendőri közbeavatkozás természetesen 
nagy feltűnést keltett s úgy a szónok mint 
a többi képviselők és a hallgatóság részéről 
is heves tiltakozásokra adott alkalmat, sőt 
IJcntaller Lajost is szólásra késztette, aki 
azonban valósággal tapintatosan mihamar a 
gyűlés tulajdonképeni tárgyára tért át és te
relte át a köztigyeimet U.

Végül Beniezky Miksa rekesztette be a 
gyűlést, annak kimondásával, hogy a kér
vény benyújtására dr. Meskó László orsz. 
képviselő fog felkéretni.

A hallgatóság a rendőri közbelépés mi- [ 
alti izgatottság mellett is rendben oszlott 
szét és folytonos éljenzések között kísérte a 
vendég képviselőket a Koronába, ahol ban
kett volt.

A képviselők a délután folyamán nehány 
látogatást tettek, i'app Elek a '/>7 órai vo
nattal Debreczen felé. Kossuth és ilentaller 
pedig ' ,10 órakor Miskolcz felé utaztak el.

Széchenyi estély.
A nyíregyházi kereskedő ifjak ónképző 

egyesülete, mint minden évben, úgy ez idén 
is kegyelettel adózott a .legnagyobb ma
gyar*: gr. Széchenyi litván emlékezetének.

A minden izében sikerült estélyt a Ko
rona vendéglő nagytermében tartottak meg, 
amely egészen megtelt elők< lő, nagyobbára 
hölgy közönséggel.

Lavina: Engedje meg, hogy megismer
tessem Önt a világgal . . . .  a génié ne 
legyen elrejtve . . . .  Bar porba hullt a 
lángész műve . . . .  (megindulva) jaj a bor
dám! . . . .

Bokross (megilletődve) Nemes barátom 
. . . .  hogyan történt ? . . . elébb megsza
kította elbeszélését . . . .

Lavina: . . . hol is hagytam el . . .  . 
igen . . . .  térdre borulva bámultam, midőn 
egy női alak élén durva csőcselékhad tört 
rám . . . .  s iine . . . .  látja uram ezt az 
ütést északkeleti irányban ! ez Lárilettó nevű 
furia müve . . s a romboló vihar itt e
szobában dúlt . . .

liokross: Hali! ezért meglakol az egész 
tanya!

Lavina: Csak nyugodtan uram! Előbb 
lapom számára életének főbb mozzanatait 
szíveskedjék felsorolni s tudja meg, ha az 
utókor Smith Adámot és Pliidiaszt emlegetni 
fogja, ugyanakkor kegyelettel fog megemlé
kezni a lángelméjü Bokrossról is, kiben a 
gazdász és szobrász pár excellcnce szeren
csésen egyesült.

Bokrost (a gyönyörtől megbokrosodva) 
Jer a keblemre . . . .  te édes . . . .  angol 
tapasz . . . .  (Egymás nyakába borulnak)

Ixivina: Áldom végzetemet, mely ven
dégszerető házadba juttatott.......... jaj a
hátam! aah — brrrr! (irónt s papirost vesz 
elő) édes atyád foglalkozása ?

Az estélyt a Benczi Gyula zenekara 
nyitotta meg egy opera nyitánynyal.

Azután a városi dalegylet hatásos éneke 
után Haas Iynácz lépett az emelvényre s 
olvasta fel Széchenyiről írott, széles látkörü 
tanulmányát, amelyet a felolvasó ur szíves
ségéből más helyen egész terjedelmében 
közlünk.

A felolvasás után Szahó László ügyvéd- 
jelölt szavalta el nagy hatással dr. Járossy 
Sándor következő alkalmi költeményét:

R e ge  Széchen y irő l.
Nfgig tekint a múlton, az elveszett időn,
Ks elkalandoz újra a távolba, midőn 
Először fedte keidét a csillogó ruha,
A melyért úgy rajongott, a  hogy nem fog soha!
Aztán feltűnik újra az átélt sok csata,
Ahol küzdött zsibongva a császárok hada,
Aztán vége, vége. Az emlék megszakad,
Megjött a béke napja. Azóta száll a nap,
Meg ismét megvirrad. S meddőn szadi az idő. 
Semmittevésbe élni oly szörnyű, rémitő,
Ezt érzi. S tenni vágyik és vágya névtelen.
Azt tudja c^uk, hogy élni ugv tud, ha küzdelem 
Betölti napjait. A jövőbe vágyva néz,
Lelkének röpte bátor, vágya oly merész!
Alkotni, hatni vágyik, teremteni nagyot.
Nevét hogy emlegessék a kév'i századok!
Nehéz kebléből egy mély sóhaj felszakad 
S felváltják hallgatását a fájdalmas szavak : 

.Testemben az erő dúl, emészti önmagát.
Szivemből! ég a vágy és tárgyára nem talált. 
Agyamban zsong az eszme > hiányzik az alak.
Melyet magára öltve -- terem a gondolat!
Tévelygő vágyak, eszmék, esik egy czélt adjatok. 
Mely tetterőm lekösse s én azé vagyok!*

Elhallgat. Es int a csendben láthatlan szellemek 
Ili ván, csábítva, esd ve beszelni kezdenek :

.O h ! jöjj velem már megkezdett utadon.
A liarczi dicsőség útját mutatom!
Hiszen úgy se tudod mar feledni a múltat.
A melyben a küzdést szeretni tanultad,
Mögötted a kezdet, előtted .i pálya.
Kényét, örömét, mely kin.dva-kin.ilju.
Ismerlietsz-e szebbet a liarczi zenénél.
Várhatsz-e különbet a harcz sikerénél,
Mely a seregeknek elere vezet 
S megszerzi örökre a fejedelmi kegyet!
— Oh! jöjj velem már megkezdett utadon,
A liarczi dicsőség utj.U mutatom !*

Elhallgat a szózat. E> az idegenben 
A ki megszólal, annak nyelve ismeretlen.

Bokrosa■ Híres baromién vesztő volt. 
Lavina (félre) Azt látom! (fenn) Ezen 

adat tökéletesen elég; ebből következtethe
tek nini angyali szépségére, aratásaid minő
ségére stbbi . . . .  most meg csak fényké
pedre van szükségem, jövő hó végén olvasni 
fogod czikkemet, melyet tizenöt hasábra ter
vezek . . . .  most pedig szíveskedjél öt ven 
forintot a költségek fedezésére előlegezni 
. . . tudod . . .

Bokross (turczájat kivéve átadja a 
kívánt összeget) Mindig rendelkezésedre 
állok . . .

Lavina: Apropos ! mikor születtél ? ez 
is nagyon lenyeges . . .

Bokrost (hosszasan gondolkozik) Precíze 
nem tudom . . . .  de a biblia meg fogja 
mondani . . . .  megyek megnézem . . . 
Istenem be boldog vagyok . . . .  izé . . .  . 
repülök már pajtás el.

Lavina: Oh mennyi bárgyuság egy 
tömegben!

Sapapa (az ablakon beszól) Lavina 
kolléga . . . .  még egy perez és veszve van 
. . . . sietve siessen . . . .  csak most érte- j 
sültem az itt létéről; tulajdonképen mit ke
res itt? Hisz magának Dunántúl a rayonja!

Lavina: Ah ön az! Tudja dunántúl 
kezd világosodni s igy termékenyebb talajt 
kerestem és találtam is . . .  . kötőmben én 
már eljátszottam itt kicsiny játékomat (az 
ablakhoz biczeg és Sapapa segítségével ki
ugrik. Mindkettő el.)

I)e ö még megérti. És a gyermekévek 
Emlékei lassan a*szi véhez férnek:

„A széles világnak egy szép szegletében
Él egy özvegy asszony; dús, — mégis szegényen.
Palotája rozzant, parlagon a földje,
Nincs, ki gazdaságát számba — szerbe szedje.
Ezer gonddal — bajjal nem bir egymagába, 
Szerte-szélylyel züllik szép nagy gazdasága!
Hejh ! pedig az Isten de meg is áldotta!
Van fekete földje, rozstermö homokja,
Bortermő begyalja. meg erdödus bércze 
S termő földje alatt, kincset érő ércze!
Hajh ! de mit ér mindez, ha a Tisza-árja 
Pusztáit tavaszszal hömpölyögve járja 
És a mit a vizár a jó földbe ott hagy,
Ha le is aratja. — a verembe rothad.
Hiszen megmozdulni nem tud a nagy sárba,
Pedig a Tiszának hogyha volna gátja,
A nagy gazdaságnak, ha volna jó útja:
A világnak sorja de nagyot fordulna!
Mennyi hasznát veszi más a folyójának,
Teherrel nagy hajók ha fel s alá járnak.
Mi haszna ! Száz meg száz mértföld folyóját.
Mint egy nagy vaskapu, a hegyek elzárják.
Birtokát a nagy viz kétfelé szakítja,
Nincs a két part között seholsem egy hídja, 
így lesz birtokából könnyű, olcsó préda,
Innen is — onnan is húzza a szomszédja.
Nagy gazdaságiinak csak a súlyát érzi.
Nincs a háznál, a ki segítene: — férfi!
Fiai elmentek a világba, szerte !
Igy pusztul a szegény özvegy asszony telke!
Hűtlen lia voltál te is mostanáig!
Mióta nem láttad bérczeid, pusztáit!
És hogy elfeledted, elfogott a kétség.
Vágyaid a munkát mindenütt keresték.
Csak oda nem hívtak, a Imi nagy a szükség.
A hol menteni kell a t ö elveszendő kincsét.
Jer! vissza vezetlek ! Vár az igaz munka!
Megtalálod ottan kedved felujulva.
Nem könnyű dicsőség lesz ottan a részed.
De alkothatsz sokat, nagyot és merészet!
Királyok kegyelme nem boldogít ottan.
De vár az a szegény özvegy — elhagyottan !* . .

És mint a ki hosszú, mely álomból ébred.
Felkiált: .Igaz vagy! Vezess! megyek véled!* . . .

A sikerült estélyt, melynek tiszta jöve
delme a lisz.i-polgári Ínségesek felsegelesére 
van szarna, a dalegylet éneke rekesztette 
be, mely után a társaság u/. étterembe vo
nult be, hol a mulatság belenyúlt a késő 
éjszakába.

Bokross (belep; hadarva) 1 1. április
21 csütörtök este 7 óra 10 és fél perez . . .! 
nos . . . Lavina barátom . . . senki . . . . 
senki . . .

Lárilettó (beront.) Két zsandár akar 
Nagyságos úrral beszélni . . . .  de tüs
tént . . .

Bokross (támolyogva) Két . . . zsandár! 
Vezesd be őket . . .  de Lavina ham . . . .  
hova tűntél.

Z,sandátok (belépnek.) Két szédelgőt ke
resünk Nagyságos ur . . . hallottuk hogy 
itt is megfordultak . . . pedig már nyomuk
ban voltunk a gazoknak . . .

Lárilettó: Üthetik bottal mára nyomu
kat ; elillantak a jó madarak !

Bokross: Szakadjatok rám ti néma falak !
Lárilettó sírva beszéli el az ájuldozó 

Bokrosának a Sapapa és társával való jele
netét, a zsandárok bamba egykedvűséggel 
bámészkodnak.

A logika örök törvényei megjelennek 
(éltes hölgyek, száraz alakok, fekete empire 
ruhában, pás de deuxt tánczolnuk s hamisan 
énekelnek.)

Tehetünk-e óh mi arról,
Hogy kimentünk a divatból,
Heje, haja, huj! 
stb stb. stb.

Függöny.
Stlvol V»|>.



Fe lh ívás e lő fizetésre  I
Az Isten igéje kimeríthetetlen gazdag 

aranybánya, felhalmozva benne az életnek, a 
társadalomnak örök igazságai, egyedül biz
tos vezérelvei. Nincs a földön, nincs a vilá
gon nemesebb foglalkozás, mint a tudomány j 
bányász-lámpája mellett ott ásni, kutatni ez 
őrökké gazdag aranybányában, mert ez a 
foglalkozás megőrzi a lélek üdeségét a föld, 
az anyag fojtó kődében is, felibe emel az 
élet és világ kicsinyes érdekharczainak s meg
őrzi a lélek fennkölt szárnyalását.

Ezt azi üde tavaszi levegőt érzem én 
körüliem m ndenkor, amikor csak a könyvek 
könyve előttem áll, akár dolgozószobámban, 
akár a szószéken. És mert oly magasztos ez a 
foglalkozás, szeretem is nagyon és ajnálom 
az embert, a ki létünknek erről a legmaga
sabb élvezetéről alig tud valamit.

Mi, kik élethivatásunkból kifolyólag ott 
sáfárkodunk az Isten igéjének gazdag kút
fejénél, mindnyájan érezzük ezt, de érezzük 
azt is, hogy bányászlámpánknak olaját foly
tonosan szaporítanunk kell, szükségünk van 
Isten igéjével foglalkozó művekre, egyházi 
beszédekre.

Örök igazság, hogy egymástól tanulunk 
és a kölcsönösség tudata parancsolja, hogy 
mindenki vigyen valamit az oltárra, már vagy 
aranyat, vagy pozdorját. Az ebből szárma
zott kötelessegérzet indít arra engem, hogy 
a legszentebb oltárra én is vigyek valamit, a 
mi tehetségemtől telik és viszek ez alkalom
mal egy kötet egyházi beszédet, ha az én 
lelkésztestvéreim is támogatnának ebben a 
czélomban. Sajtó alá adandó beszédeimben 
sohasem tévesztem szemeim előtt, hogy bizo
nyos magaslaton kell ugyan állanunk, de a 
legtöbb belyen köznépnek beszélünk, amely 
csak úgy épülhet beszédeinkből, ha megért.
A kötet, melyet közforgalomba bocsátók, 30 
egyházi beszédet fog tartalmazni 16—17 iv 
terjedelemmel és lesz benne minden egyházi 
és polgári ünnepre való és közönséges be
szed. Előfizetési ára 1 frt 40 kr., bolti ára 
magasabb le.-z.

Az előfizetéseket Balsára (u. p. Szabolcs, 
Szabolcsin egye) május végéig kérem küldeni, 
valamint a megrendelési nyilat ozatokal is.
A megrendelt példányokat a nyár folyamán 
rendeltetési helyükre juttatom.

Balsa, 1898. april havában.
Kész tisztelettel 

Llc. Rácz Kálmán,
«-▼. ref. IH kipáz or, 
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Hírek.
—  Lelkészi kinevezések. Mint az Ungvárt 

megjelenő ,Kárpáti Lapok* írja, Damjanovits 
Viktor tyuskai lelkész Veresmartra lelkészül, 
Legeza Sándor bőkönyi lelkész Nyir Lúgosra 
szintén lelkészül. Vámos Demeter szt. Bazil- 
rendi atya pedig Nyir-Baktára segéd lelkészül 
neveztettek ki.

—  A Nyirviz-szabályozó társulat tegnap 
tartotta meg közgyűlését, gr. Károlyi Tibor 
elnöklete alatt, a társulat hivatalos helyisé
geben — A választmány működéséről szóló 
jelentés bemutatása után, elnök a saját és 
a választmány nevében lemondott. Ezután 
Kállay A.idrás érdekeltségi tag köszönte meg 
az elnökség és a választmány működését, 
a mire megtörtént az uj választás, minek ered
ménye a következő: Elnök: gróf Károlyi 
Tibor, alelnök: Gaál Elek, választmányi tagok: 
Bencs László, Bleuer Béla, Bogáthy József, 
Gencsy Albert, Jármy Ödön, Kállay András, 
Kállay Rudolf, Majláth József gróf, Meny
hért János, Meskó László, Fropper Sámuel 
es Weisz Lipót. Póttagok: Gencsy Béla és 
Okolicsányi Lajos, Mándy Ignácz és Bleuer 
Lajos.

— A főgimnázium hangversenye. A nyír
egyházi ág. hitv. ev. főgimnázium ifjúsága, 
— mint már említettük, — az aradi torna- 
verseny költségeinek fedezésére 1898. április

30-án, szombaton este a fogimwízium dísz
termében hangversenyt rendez. A hangver
seny műsora a következő: I. rész. 1. Ro- 
máncz, Gaal Ferencztől. Énekli a fögimnáziumi 
daloskor. 2. II. Rákóczy Ferencz Rodostón, 
melodráma, Várady Antaltól. Zenéjét szerzé 
Ábrányi Kornél. Szavalja Baruch Ernő VII.
o. tan., zongorán kiséri Santroch Alajos ur.
3. A fehér liliom menyegzője. Virágrége, id. 
Ábrányi Kornéltól. Zongorán játsza Sarvay 
Ilonka kisasszony. 4. Vig szavalat. Előadja 
Sexty Kálmán VII. o. tan. 5. Gavotte, Cla- 
rens R.-tői. Előadja a fógimnázinmi zenekor.
II. rész. 6. Magyar dalok. Énekli Májcrszky 
Nellike kisasszony. 7. Duó Goncertant, Char
les Beriottól. Hegedűn előadják Csiky József 
VII. és Bergstein Emil VI. o. tanulók. 8. 
Gyöngyvirág, Tóth Kálmántól. Szavalja Bleuer 
Rózsika kisasszony. 9. Czimbalom kettős. 
Előadják Baghy János és Horváth Berti V III.
o. tanulók. 10. Dalár induló, Huber K.-tól. 
Énekli a fögimnáziumi daloskor. Belépő-dij: 
Ülőhely 2 korona, állóhely 1 korona. Jegyek 
előre válthatók Eltscher Simon főgimn. tanár 
urnái. Felülfizetéseket köszönettel fogadnak 
és hirlapilag nyugtáznak. Kezdete pontban 
8 órakor.

— Magvizsgálat. Thaisz Gyula, a buda
pesti m. kir. állami magvizsgáló állomás I-ső 
asszislense e hó 25-én Nyíregyházára érkezett 
s itt a rendőrség közbejöttével a luczerna 
és here mag-kereskedéssel foglalkozó üzletek
ben talált magkészletekel vizsgálat alá vette.
A leplombozott zsákok érintetlenül maradtak 
ugyan, a felbontott zsákokból azonban fél
liternyi mintát szedtek össze és küldenek 
fel a központi magvizsgáló állomáshoz, annak 
megvizsgálása czéljából, hogy aranka .mente- 
sek-e ?

— Házasság. Batáry Béni helybeli kir. 
adótiszt e hó 25-én kötött házasságot Ker
tész Malvin kisasszonynyal, Kertész Endre kir. 
adótiszt nővérével. — Vizet Géza pénzügy
őri szakaszvezető pedig e hó 20-án kötött 
házasságot Szilágyi Vilma kisasszonynyal, 
Szilágyi János ekegyáros kedves leányával.

—  Dalestély. A nyíregyházi városi dal
egylet május 8-án a Korona vendéglő nagy
termében dalcslélyt rendez. Az estély mű
sora a következő: I. Párisi ifjak. Adamstól.
2. Dalegyveleg Szentirmay Elemértől. 3. Fo
hász, Krecsák János tenor és Mayer Ferencz 
bariton szólójával, Huber Károly tói. 4. Ma
gyar néixlalok (uj) Hoppé R. 5. Sóhajtás. az 
aradi országos dalversenyre első pályadijat 
nyert közös verseny-darab. Gaál Ferencztől 
(uj). 6. Eredeti népdalok Gaál Ferencztől. A 
dalestely szokás szerint 8 órakor kezdődik. 
Belépti dij ».0 kr. A dalegylet népszerű dal
estélyeit feleslegesnek találjuk olvasóink kü
lönös figyelmébe ajánlani. Ezúttal csak azt 
jegyezzük meg, hogy az estély jövedelme az 
aradi országos versenyen való részvétéi költ
ségeinek fedezésére szolgálván, a mennél tö
megesebb látogatást ezen körülmény bizo
nyára csak fokozni fogja.

— ötezredik tüzérség. A nyíregyházi-ön 
kéntes tűzoltó-egyesület a múlt heten pén
teken, ápril 22-én tartotta az ötezredik tíiz- 
őrséget. — E jubiláns alkalomból az őrségi 
szolgalatot Sztárek Ferencz tűzoltó főparancs
nok, mint őrparancsnok vezetése alatt Kál- 
nay Sándor és Antal János inászó-ssakasz- 
parancsnokok, Pivnyik András és Farkas 
Péter szivattyús - szakaszparancsnokok, ifjú 
Sexty József, Laszlaiilc József és Murányi 
Géza segédtisztek, llenter Antal osztálypa
rancsnok és Statkievics Romiín szertárnok 
teljesítették. Az egyesület az őtezredik őrség 
alkalmából a napokban közvacsorát rendez.

— Az uj park. A sóstói erdőnek az ó 
szőlő végéig terjedő részében a park már 
készen várja az üdülést kereső közönséget. 
Készen tudniillik annyiban, hogy az utak a 
fák és bokrok között kivágattak és kitisztit- 
tattak. Az ilyen módon való parkosítás ugyan 
meglehetősen primitív, de kezdetnek ez is 
valami. Első és elengedhetlen kellék volna 
azonban, ha az utakon nehány lóczát is
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állíttatna fel a város, mert hiszen sétálás 
közben is előfogja a sétálókat a fáradtság, s 
most még csak egyetlen egy lócza van az 
egész 70 holdas parkban.

—  A sorozás eredménye. Nyíregyházán a 
folyó évi fősorozás e hó 21, 22 és 23-dik 
napjain tartatott meg. A 471 állítás kötele
zett közül ismeretlen helyen tartózkodik 53, 
a sorozáson meg nem jelent 42. A megje
lentek közül besoroztak 103-at. Kőzlük 11 
egyéves önkéntest, — és 4 három éves ön
kéntest, vagy is olyanokat, akik a kalória
kor! még el nem érték ugyan, de a sorozás
nál már jelentkeztek, hogy mielőbb túl le
gyenek a „katonasor* • on.

—  A Sóstó fürdő megnyitása. Nyíregy
háza városának ezt a kellemes és S/.abolcs- 
vármegyének egyetlen, de kellőképen nem 
értékesített gyógyfürdőjét vasárnap, május
1-én nyitja meg bérlője: Tolnai Sándor. Az 
épületeket már rendbe hozták, kitatarozták, 
kitisztogatták az utakat is. Az erdő a sok 
esőzés daczara az enyhe időjárás mellett 
erősen zöldül s bizonyára számosán felhasz
nálják az alkalmat, hogy a Sóstót, ha szép 
idő lesz, már a megnyitás napján felkeressék, 
amely napon egyébiránt a Benczi Gyula 
zenekara is kint fog jalszani.

—  A rendőrség figyelmébe. Egy ismerő
sünk lapunk utján hívja fel a rendőrség 
figyelmet arra a kegyetlen és visszalaszitó 
módszerre, amelylyel a kutyapeezérek a kóbor 
kutyákat az utczákon összefogdossák. Negy- 
ötszáz lépés távolságra a szállító kocsitól 
vetik a hurkot a szerencsétlen áldozatok 
nyakába és huzgálják végig a legnépesebb 
tereken és ulczakon a vergődő állatokat. — 
Reméljük, hogy e felhívás nem marad ered
ménytelen.

— Az izraelita templomi énekkar, mint 
értesülünk, szombaton és vasárnap este egyik 
helybeli káveházban dalestélyt szándékozik 
rendezni Az érdekes dalestély helye falra
gaszok utján fog a közönség tudomására 
hozatni.

—  Temetés pap és kjntor nélkül. Tisza- 
Polgáron, mint a D. E. írja, Buri Kálmán 
czigány rég idő óta külön él a Iörvényes 
nejétől, egy Juhon nevű czigány leánynyal 
lakik. A multhéten Juhon vegbucsut vett a 
földi élettől, de a róni. kath. plébános több
szöri felhívásra sem volt hajlandó szertar
tással eltemetni. Már harmadik nap is elkö
vetkezett, de a plébános akkor sem volt haj
landó eltemetni. Ezt látván a községi elöl
járóság, a temetés elvégzésére kiküldte a kis- 
birot és a hitest. Sok nép gyűlt össze a temete
ken A hites előrnondta az énekeket a kisbiro a 
néppel együt énekelt, sőt a czigányok sem 
voltak restek, száraz fáikat elő vettek s ke
sergő dallammal kisérték ki azt a szegény 
Juhont, kinek egyeb bűne nem volt, mint az, 
hogy nem tudóit megesküdni szive választot- 
jával.

—  Miniszteri akczió az uzsorások ellen.
A vidékről és a fővárosból egymásra éikez- 
nek a panaszok a belügyi és az igazságügyi 
miniszterhez a gombamodra szaporodó uzso
rások és pénzügynökók botrányos üzelmei 
ellen. A bajnak elejét veendő, az igazságügy- 
miniszter mint értesülünk, rendeletet intézett 
az összes királyi ügyészséghez, amelyben az 
1883. XXIV. törvényezikkre való hivatkozás
sal feihivja a vádhatóságok figyelmét e tör
vény 10. §-ára, amely az uzsora vétségét 
hivatalból üldözni rendeli. A miniszter uta
sítja az ügyészségeket, hogy a tudomásukra 
jutott visszaélések ellen haladéktalanul és a 
rendelkezésükre álló minden eszközzel járja
nak el. A miniszter e rendelet tartalmát kö
zölte a királyi kúriával is.

—  Az Első magyar általános biztosító
társaság negyvenedik évi zárszámadását a 
múlt hónapban terjesztettte a közgyűlés elé, 
melynél még eddig évről-évre csak emelke
dést tapasztalunk. Ajánjuk is e derék és ma
gyar intézményt olvasóink figyelmébe, de nem 
csak mint minden Ízben és cselekedetben ma
gyar intézményt, hanem a mai korban min-



(lenféle ilynemű biztositó társulatoknál elő
fordult a biztosítottak érdekeiről annyira meg
feledkezett, s ellentét!) .* helyezett társulatok 
mellett, mint igazán kulá is és megbízható, a 
magyar lovagias jelleget magán hordozó tár
sulatot, nemcsak tűzbiztosítás, hanem most 
már küszöbűn lévő jégbiztosítás és életbiz
tosítás terén is. Bővebb felvilágosítást nyújt s 
kérdezősködésekre készséggel válaszol a tár
sulat helybeli képviselője Zueker Henrik.

— Második magyar királyi osztálysosjáték.
Az elöltünk fekvő sorsolási tervezet szerint a 
második osztálysorsjáték első osztályának hú
zása május hó II. és 12*én lesz és tisztelt 
olvasóinkat különösen íigyelmeztetjük a Török 
A .  és Tsa budapesti ezég hirdetésére. Ezen 
általunk ismert ezéget ezért ajánljuk, mert ez 
szigorúan pontos és vevőit legjobban szolgaija 
ki. Úgy látszik, hogy Fortuna különös kegye
vei árasztotta el c ezéget, mert értesülésünk I 
szerint az első sorsjáték alkalmával mintegy ; 
háromnegyed millió korona nyereséget tize- | 
tett ki vevőinek. A nyeremények száma, vafa- | 
mint a sorsjegyek árai az 1. osztályhoz — és 
pedig egy egész 0 frt, egy fél 3 fit. egy
negyed I frt 50 kr., egy nyohzad 7‘» kr. 
ugyanazok maradlak a második sorsjátéknál , 
is. Aki tehát a szerencsének k«*/.et akar nyuj- í 
tani, forduljon bizalommal Török A. és Tsa 
főejárusilókhoz Budapesten.

V id é k i  e lo l lz e tu ín k  r é s zé re  | 

c  s z ú  i n u n k h o z  u t u lv ű n y - lu p o k u t
m e l l é k e lü n k . K é r j ü k  u z o k n u k  Tel
in  i s z  n ú  In  s ú  vu  l  u z  e lötiz et é s i  />éti
z e k e t  h o z z u n k  m ie h ib b  b e k ü ld e n i.

A p ró sá go k  a hétről.
A vasárnap délelőtt lefolyt népg ülés 

egész sorozatát szolgáltatná a lieti aprósá
goknak.

Csak néhányat említünk fel közülük.
Kossuth Keretez vasárnap reggel 7,7 

órakor érkezeti meg Nyíregyházára. És meg
történt az a hihetetlen eset, hogy — egy 
laptudósiló kivételével — egy lelek sem várta 
a vasútnál.

Ennek azonban az a magyarázata, hogy 
Kossuth Ferencz azt irta ugyan először nyír
egyházi párthiveinek, hogy a reggeli vonat
tal érkezik, s ekkorra készüllek ünnepélyes 
fogadtatására, szombaton este azonban egy 
távirat érkezett Budapestről, amely azt tu 
datta, hogy Kossuth csak délelőtt jön Debre- 
ezen felől.

így történt azlán, hogy reggel uz össze
gyűli bandériumot is haza i resztették, meg
mondván, hogy csak ',1b órakor gyűljenek 
isinél össze, amire azonban megint nem volt 
szükség, mert Kossuth reggel megérkezett.

A dologban érdekes meg az is, hogy 
Kossuthnak — bír szerint — a tévedést elő
idéző sürgönyről tudomása sem volt!

*

A délelőtti népgyülésre rengeteg nép 
gyűlt össze a csizmadia s/.in előtt felállított 
emelvény körül.

Mielőtt Kossuth Fen ni z és társai a nép
gyűlésre megérke/.lek voln«, az emelvényen 
t*gy jól ismert alak tűnt fel hosszú s/.akállá- 
val, nem épen a legkiiogastalanabb tisztaságú 
kalappal és atillában. Onnan dirigálta a soka
ságot s nyittatott utat az érkező képvise
lőknek.

A tömegben sok beszédre adott okol a 
jól ismert alak, aki csak a legutóbbi képvi
selőválasztáskor is szintén egyik ellenjelöltje 
leli volna a kisebbségben maradt Beniczky 
Miksa volt orsz. képviselőnek, mostani párt
elnöknek, ha akadt volna tiz választó polgár, 
aki ajánlotta volna, s akinek az abban az 
időben a hazak falain egy éjszaka egy kéz 
állal felirott neve sok helyen még ma is 
olvasható.

Sokan nem tudták mire vélni, hogy mit 
keres most az emelvényen ? A kérdést min-
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den valószínűség szerint az a latin megjegy
zés oldo la meg leghelyesebben, amit a köze
lünkben hallottunk:

— Tempóra mutantur et . . .!
*

A n pgyűlésre érkező képviselőkkel együtt 
érkezett az emelvényre Mészáros János úr is, 
a ne.y vennyolezas elvek rendithetlen bajnoka, 
és igy a sajtószabadság lelkes hive is.

Közvetlen Kossuth Ferencz mellett fog
lalt helyei; sőt előbb. Mert gondja volt arra, 
hogy ő széket foghasson magának, haKosssuth- 
nak állva is kellelt maradnia.

Mert hat hiába! Az „egyenlőség" leg
alább is igy és ilt kezdődik 

*
A különben egészen simán indult és 

simán folyt népgyűlést egy kínos inczidens 
zavarta meg.

Mikor Papp Elek képviseld, a nyíregy
háziak kedvencze, a zajosan nyilvánult köz
óhajnak engedve, az ő jóizü, magyaros, igazi 
nép.-zónok modorában beszélni kezdeti, és 
kissé nagyon is eltávolodva népgyűlés tár
gyától, - a quóta és az Ausztriával való 
kiegyezés kérdésétől, — a nyíregyházi leg
utóbbi választás eredményével foglalkozott, 
hu/aliui fájdalmának adván kifejezést a felett, 
hogy Nyíregyházán a szabadelvű párt jutott 
többségre, Szlárek Ferencz rendőrkapitány 
jónak látta figyelmeztetni, hogy az nem tar
tozik a tárgyhoz.

Természetesen Papp Eleknek sem kel
lett egyéb. Menten ráhúzta Szlárek Ferencz 
bátyánkra a szenlencziát, hogy ime itt is 
egy példája a mai kormányrendszer hatalmi 
túlkapásainak!

A váratlan jelenet láthatólag kínosan 
lepte meg Kossuth Ferenczet is, aki bizonyára 
telsőbb utasítás nyomait vélte a rendörkapi- 
tány közbelépésében feltalálni. — Izgatottan 
kiáltott fel ismételten; ,Ezt nem tűrjük!" 
A csengő hangú Hentaller pedig nyomban 
kijelentette: .Ennek folytatása lesz!"

Hát bizony e nélkül u jelenet nélkül, 
nagyon el lein tett volna az egész népgyülés!

*

A gyűlés tulajdonképeni szónoka maga 
Kossuth Ferencz volt, aki csaknem egy óra 

| hosszat fejtegette az Ausztriával közős vám
terület hátrányait.

Fejtegette pedig annyira a nép szája ize 
szerint való beszéddel, hogy egészen meg
lepte azokat, akik előzőleg máskor is hallot
tak öt beszélni.

Nemcsak a kiejtése és nyelvezete lelt 
magyarosabb «s előadása folyékonyabb, ha
nem eltalálja már annak is a módját, hogy 
mint kell beszélni a nagy tömegnek, a nép- 

| nek, elvont nemzet gazdászati fogalmakról 
I úgy, hogy azt megértsék.

Természetesen csak̂  úgy dobálózott a 
! milliókkal, amelyek a magyar emberek zse

béből az osztrákok zsebebe vándorolnak a 
közös vámterület miatt, — ámbár a zseb 

; helyitt még mindig .erszényt* emlegetett,
I holott a magyar Köznépnek se .erszénye,* 

se .tárczá*-ja nincs, legfeljebb ,bugyilláris‘-a. 
*

Legnagyobb hatást talán azzal kellelt, 
mikor azt mondta, hogy ma már annyira 
adós Magyarország, hogy minden gyermek 
120 forint adóssággal jön a világra!

Lelt is erre nagy szórnyüködés még az 
atszonynépek között is. .

*
De sikerült volt beszédének az a része 

is, mikor a hajóhad szaporítására nemrég 
hangoztatott 50 millió szükséglettel szemben 
arra hivatkozol!, hogy Magyarországnak ten
gere sincs, a Hortobágyon pedig nem igen 

| lehet liajókáziii!
Állatában iigy látszik, hogy aligha nem 

Papp Elektől tanulja a nép nyelvén való 
beszédet.

No meit Papp Elek ért hozzá, amint 
hogy ért a fehér asztal melleit való anekdó- 
lázáslioz is.

5

Mostani itHétével is került forgalomba 
nehány jóizü mondása . . . hanem azok nem 
állják ki a nyomdafesté et.

*
A múlt évi gyenge termés következté

ben tudvalevőleg a búza ára ugyancsak fel
szökött. Ezt az áremelkedést megérezte és 
megérzi mindenki, mert hiszen kenyérre szük
sége van mindenkinek.

A búza és liszt árának emelkedése iránt 
azonban főként a pekek mutatkozrak rend
szerint különösen érzékenyeknek, akik ilyen
kor első kötelességüknek ismerik, hogy a kif
liket és zsemlyéket kissebbre csinálják.

Most hogy a spanyol—amerikai háború 
kitört, a búza ára megint feljebb szökött és 
emelkedik napról napra.

A pékek azonban már is olyan kicsi
nyekre szabják a zsemlyéket, hogy azokat 
még kisebbekre készíteni szinte a lehetetlen
séggel haláros.

Mit tettek hát a nyíregyházi pékek ?
Kapták magokat és felemelték a kenyér 

sütés árat darabonként egy krajczárral!

A k a rá sz i szooz ia listák .
Annak idején ismertettük annak a zen

dülésnek a történetét, a melyet Karász köz
ség félrevezetett szocziálistái elfogott társaik 
érdekében rögtönöztek.

A folyó évi január hó folyamán fenye
gető magatartásuk s a hatósági intézkedések 
elleni engedetlenség miatt a csendőrség három 
kolompos szoeziálistát a esendőrség Karász
ban letartóztatott, s bekísérte a kisvárdai 
járásbírósághoz. Emiatt a község szocziális
tái felzudultuk s közős egyetértéssel elhatá
roztak, hogy raboskodó tarsaikal erőszakkal 
is kifogják szabadítani. Tervük kivitele vé
geit mintegy kétszázan különböző ütőeszkö
zökkel látták el magukat, s egy csoportban 
bevonultak Kis-Vardába a járásbirórág he
lyisége elé. A vezérük lelszólitotta Vay Péter 
jarasbirót, hogy a bárom karászi elvtársukat 
bocsássa szabadon, a mit a járás biró ter
mészetesen megtagadott, ellenben azonnal 
intézkedett a csendőrség közbelépéséről. Mig 
a szocziállsták zajong ak, alkudoztak, és nagy 
hanggal fenyegetőztek, az alatt az idő alatt 
a csendőrség megérkezett. A karhatalom 
láttára a bátor mentők szép csendesen ke
reket oldottak.

A lázadás Lm rveit kimerítő bünose- 
lesménj bosszú erélyes vizsgalat targyáva ^  
tétetett, amelynek csakhamar sikerült kideri- ' 
teni a felbujtókat, és a zendülésben tényle
gesen résztvett tetteseket is.

A kir. törvényszék a végtárgyalást hétfőre 
április 25-re tűzte ki, s arra <6 vádlottat 
s 57 tanút idézett meg.

Ily népes bünper tárgyalására a kir. 
törvszek végtargyuló terme alkalmatlan lévén 
a törvényszéki elnök a vármegyeház nagy 
termét kérte el ez alkalomra az alispántól, 
aki azt készséggel engedte át.

A biróság a monstruosus bünper véglár- 
gyalására következőleg alakult meg. Elnök: 
M egyery {ácsa kir. törvényszéki elnök, sza
vazó birák: Mrd: János es Szabó Láuló 
törvényszéki birók, jegyző: síimmvrmann 
Kálmán aljegyző. A vádhatóságot Stikttay 
G yö rg y  kir. alügyész képviselte. A vádlottak 
védőt alkalmazni nem kívántak.

A nagyszámú beidézettek egyetlen vád
lott kivételevei valamennyien megjelentek, s 
így a törvényszék a végtárgyalást megtartani 
rendelte.

A kihallgatások lassú tempóban folynak. 
Valamennyi vádlott tagad, hallgat és haboz.
A tényállás nehezen tisztul. Az elnök és a 
vádhatóság fokozott éberségére van szük
ség, hogy a kihallgatottak vallomása az 
igazsághoz híven irányitassék. A kereszt- 
kérdések egész özöne zudul a vádlottakra, 
amelyeknek hatása alatt ellentmondásba ka- 
varodnak s kénytelenek engedni merev taga
dásukból.
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A vádlottak magatartása bátortalan. A 
szocziálistaság nem lelkesíti őket. Főczéljuk 
nem az a védekezésükben, hogy igazolják 
magukat, amiért a szocziálizmus híveivé let
tek, nem is az, hogy a vád anyagát képező 
bűncselekményt valamelyes elfogadható esz
mény erejével kimagyarázzák, hanem csupán 
az, hogy a cselekménynek veszélytelen és 
jelentőség nélkülinek feltüntetése áltál a bün
tetéstől szabaduljanak. így a többi között 
semmiképen sem akarnak visszaemlékezni 
arra, hogy a járásbirót, avagy más valakit 
fenyegettek volna, még kevésbbé, hog£ botok
kal és más egyebb nyomatékos ütő eszkö
zökkel lettek volna felfegyverkezve. Ártatlan 
tüntetés volt, semmi egyébb. Kérni, rimán- 
kodni mentek, s nemjíővetelni, még kevésbbé 
erőszakkal támadni.

Ez az összes vádlottak meg egyező állás
pontja, s minden valószínűség szerint a ta
nuké is, mert a szocziálisták ingatag köztár
sasága azt igy határozta el. Hogy a tények 
nem a békés szándékot az olcsó martironiság 
felajánlását, — hogy tudniillik, együtt akar
nak elzárva lenni a kiszabadítandó elvtár 
sakkal — látszanak igazolni, az egy cseppet 
zavarja őket begyakorolt állá-foglalásukban.

A szocziáiistákat nem hevíti már ma a 
lelkesedés tüze. Kialudt az — miként oly 
sokszor hangoztattuk e lapok hasábjain — 
az első összetűzésnél, ahol kudarczot vallot
tak. Talán nem is volt az a lelkesedés paro- 
xismusa, amely oly gyorsan bár, de kevés 
veszélyt hordva mellében fölkavarta Szabolcs- 
vánnegye nyugalmát. A karászi szocziálisták 
példa rá, hogy csak bűnös, édesgető szónak 
gonosz csábításnak hittek. A magyar ember 
egyenes jelleme, csodalatosán alkotmányos 
érzület • csak rövid ideig maradhat meg az 
el tévelyedés utvesztőjéhen.

A tanulságos véglárgyalást vontatott 
tempóban kedden és szerdán folytatta a kir. 
törvényszék s elért a tanukhoz.

Az ítéletet jövő számunkban fogjuk 
ismertetni.

_ _  C S A R N O K . ___

Széchenyiről.
Irta é i a kér s«eJ5 ifj«k óaképzj egy.-t •u. k ápril

24-iki estélyéi felolvasta: H aas Ignácz .

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Diákkoromból emlékszem, hogy voltak 

köztünk olyanok, a kik egyszer-másszor fe
leletre felhivatván, mikor a leczkére nem 
voltak elkészülve, de hogy vallották volna he 
tanáruknak, hogy nem tudják|a leczket, hanem 
neki vágtak és több kevesebb szerencsével a 
múlt órai magyarázat es társaik sugdosása 
nyomán igyekeztek kibújni a szekunda alól, 
mely ilyenkor legtöbbször le is csapott rájuk 
sőt az őszinteség hiányának alapos leszidás 
szédelgésen való gyanúsítás volt a következ
ménye. Ilyenforma állapotban mondtam én 
is igent a mai ünnepélyt rendező igen tiszt. 
Egyesület felszólítására, hogy gróf Széch nyi 
Istvánról felolvasást tartsak, oly thémáról te
hát, mely hivatott tollú íróknak, szónokok* 
nak is gondot okoz, hogy mikép találják 
meg a dicsőítésére, az utókor kegyelete es 
hálaerzete kifej zesere eléggé méltó szavakat és 
mondatokat. — Merészségemért mentségül 
szolgáljon az, hogy magamra nézve oly meg
tiszteltetésnek vettem a T. Egyesület közre
működésemre való felszólítását, hogy hálát
lanságnak tartottam volna azt visszautasítani, 
másrészt azt tartom, hogy minden mozza
nat, mely a Széchényi iránti kegyeletet, hála- 
érzetet van hivatva, vagy legalább igyekszik 
ébren tartani, — bármely avatatlan egyéni
ségtől eredjen — esetleges gyarlóságaiért az 
abban rejlő tiszta hazafias jó szándéknál fogva 
is önmagában hordja mentségét.

Azért tehát T. Hölgyeim és Uraim ne 
ítéljenek meg, ha a felhozottaknál foga apel
lálok szives jóindulatukra, — a kis diáktól 
máris előnyösen külómbözöm abban, hogy

| nyíltan bevallom, — ha nem is igaz — hogy 
' nem vagyok elkészülve, — de eltekintve já
ratlanságomtól is, — hogy kicsinek, elenyésző 
csekélynek érzem magam thémámhoz és 
mégis: — felemelő rám nézve az az érzés, 
hogy ime nekem, avatatlannak is alkalmam 
van egy babérlevelet fűzni a halhatatlanság 
koszorújához, melylyel a hálás utókor leg
nagyobb magyarjának örökké élő és fenma- 
radó emlékét körülövezi, — hogy én is le
hetek, habár szerény közvetítője azon hálás 
kegyeletnek, mely bennünket e mai ünne
pélyre összegyűjt.

Minden embernek, de minden nemzet
nek létfentarlási ösztöneik kell, hogy magá
val hozza a nagyok, különösen a nemzet 
nagyjai iránti emlékek és kegyelet megőrzé
sét. Amely nemzet e kegyeletet ébren nem 
tartja, annak nincs jövője és hová tovább 
az enyészet örvényébe téved, megszűnvén a 
népek közt mint önálló tényező közreműködni 
az emberiség azon magasztos hivatásában, 
hogy önönmagát fejlessze az clérhetlen töké
letesség felé.

A kegyelet és megemlékezés nagyjaink- 
ról főtényezői annak, hogy az utókort to
vább haladásra, fejlődésre ösztönözzék, egy
részt nagyjaink nemes példája, másrészt a 
gondviselés azon bölcs berendezése, hogy 
nincs emberi akarás — bármily meglepő, 
bármily megkapó legyen is az — mely tö
kéletes lenne és magában nem hordozná az 
ingert a tökély felé való tovább fejlesztésre, 
biztosítják az emberiségnek, hogy immár nincs 
megállás a culturában, nincs megállás a min
den téren való haladásban, minél magasabbra 
jutunk, annál magasabbra kell hogy töre
kedjünk! „Exelsior* a világnak jelszava és 
úgy az egyesek, mint a nemzetek életében 
ez a jelszó marad őrökké való mint maga 
a világegyetem; beállhat ugyan szünet vagy 
megszakítás, mint beállott hazánkban is, 
melynek történelme mint t ilan egy nemzeté 
sem, bizonyitji, hogy nem csak önhibájából 
borult reá a tespedé*, maradiság, a nemzeti
segükkel való nem törödhetes sötét korszaka, 
de midőn már a legmélyebb sötétség borítja 
szét. midőn már a végenyészet következnék, 
akkor küldi az Úristen kiválasztottját, meg- 
ihletvén őt Isteni hatalmával és megszületik 
a rajongó honszeretettől megedzctt langész 
es fennen hangoztatva az előbbre-előbbre 
jelszavát, felkölti honfitársait merevségükből, 
emberfeletti küzdelemmel és erővel ragadva 
őket magával a haladás, a fejlődés útjára, 
nem ismer akadályt, sem áldozatot, énjéről 
teljesen megfeledkezve csak annak a hiva
tásnak el, melyre Isten kegyelméből mind
inkább erőt, képességet, gondviselésszerü hi- 
vatotUágot erez nugaban és nincs gát többé, 
mely e fejlődést megakadályozhatná.

A czéltudatos tanulmányokkal kiművelt 
emberi elme kgszebb tulajdonai: hidegen 
következtetni es számítani tudó bölcselem, 
emberismeret, elfogulatlan Ítélőképesség — a 
férli jellem legnagyobb erősségei — akarat
erő, szívós kitartás, bátorság, mint a fegyve
rek megedzve a lángoló haza és hazaszeretet 
túzében, csak annak a jelszónak szolgálatá
ban állanak, hogy előbbre, előbbre!

A látszólagos merevség ama sötét kor
szakában, a midőn a hazafisag csaknem 
egyedüli megnyilvánulásai abban állottak, 
hogy ki busul, ki gyászol igazibban a haza 
sorsa felett, — cselekvésről pedig alig volt 
szó — valóban a gondviselés küldött Magyar- 
országnak egy Széchenyi Istvánt; mint ő 
maga mondja: két kalauzt adtak az Isten
nek, az embereknek és nemzeteknek egyaránt, 
a nemtől és értelmet. De nemtője mindegyi
ket, mint másikát, csak addig kiseri és nem 
tovább, inig a gyermekkort felváltja a férfi
kor. Hat nem magában Széchenyiben kell-e 
látnunk e gondviselésszerü nemtőt, ki újjá
született nemzetét kivezette a gyermekkor 
tehetetlen vergődéseiből, az értelem által 
kormányzott férfias cselekvés útját mutatta 
meg neki, melyen idővel elérje, hogy egész 
a magyar nemzeti eszmén alapuló alkotmá

nyosság és szabadság fényes napja kisüt
hessen.

Látnoki ihletségtől megerősített remény, 
sőt meggyőződés a jobb jövőben és a gyarló 
porhüvelyen diadalmaskodó emberfeletti aka
rat- és tetterő kellett ahhoz, hogy a minden 
oldalról tornyosuló óriási akadályok ellen 
megküzdeni lehessen, — oly férfiú ki igy 
szólott: „Lenyesik szárnyamat, lábaimon 
járok, levágják lábaimat, kezemen fogok 
járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni, 
csak használhassak" es ki mély vallásos hité
ben igy tudott imádkozni: „Mindenható 
Isten, hallgasd meg minden órai imámat, 
töltsd el szivemet angyali tiszta szeretettel 
embertársaim, hazám és honfiaim iránt, vilá
gosíts fel engem egy clierub lángszellemé
vel, erős eszével. Engedj a jövőbe pillanta
nom és megkülönböztetnem a jónak magvát 
a gonosznak magvától.

„Add tudtomra mit tegyek és miként 
kezdjem, hogy neked egykor azon tőkéről, 
melyet rám bíztál, beszámolhassak. Gondol
kodni akarok es dolgozni, éjjel és nappal, 
egész életemen át. Nyújtsd segélyedet, hogy 
minden heves indulatot elnyomhassak magam
ban, engedd, hogy igaz lelki alázattal tekintsek 
mindent a világon és fogjak bármihez, ezen 
imáin ne szóval legyen elmondva, hanem 
minden tetteimben szünetlen az eghez bo
csátva.*

Hosszas katonáskodás után — mint 
huszártiszt — hősies bátorságának és hadra 
terincttségének számtalan tanujelét adva, 
vegigküzdötte a Napóleon elleni véres har- 
ezokat és megismerkedett a háború minden 
borzalmaival, népet pusztító és népek hala
dását gátló rettenetes kihatásaival, 1825-ben 
lépett gr. Széchenyi István a közélet küzd- 
terére, midőn a pozsonyi országgyűlésen a 
m. tud. akadémiára nagyszerű alapítványát 
megtette. És ez időtől kezdve, tudjuk, hogy 
nincs Magyarország közéletének egyetlen 
mozzanata, egyetlen vívmánya sem, mely 
nem Széchenyi István nevével volna össze
forrva.

Megkezdi hazája újjáépítését, a számitó 
építész gondosságával, ki az alapozást, bár
mily melyre kezdi is a fundamentumot ásatni, 
csakis szilárd talajon kezdi meg és előbb 
gondosan eltávolít minden lazaságot, mely 
az épület szilárdságát, jellegzetes egyöntetű
séget később veszélyeztetné. E szilárd talaj 
volt a nemzeti őserő és az abból folyó élet- 
képesség, melyben Széchenyi rendithetlenül 
hitt; megemlékezik e hitéről midőn évek 
múltán addigi működésére visszapillantva, 
igy szól:

„Mióta elek, kimondhatlan vágy létezik 
lelkemben, Magyarország kifejtése, a magyar 
nemzet feldicsőitése él minden csepp vérem
ben ; hideg, csalhatatlan számok, mert a 
nemzeti elet symptomáinak is vannak csal
hatatlan számai — azt mutatták, hogy midőn 
a czivilizált világ minden népei szinte elérték 
már tetőpontjukat és vénülésnek indulnak, 
a magyar népnek csak most derül hajnala 
és oly nyara, oly fénye fog bekövetkezni, a 
milyent a 21 órai ész, t. i. az ész többsége 
csak távolról sem sejt.*

„Ítéljen itteni állításaimról a jövendő, 
melylyel érzem, hogy földi pályám és ittlé
tem egybeszőve van; addig is azonban amit 
mondhatok és ezt eldönthetlen bizonyosság
gal mutathatom be, hogy semmit sem tettem 
rögtönzés képen vagy pillanatnyi felhevúlés 
következésében, de minden lépteim, minden 
tetteim — habár lelkesedésem néha az egekbe 
ragadott — egy előre kiszámlált messzehaté 
tervnek szüleményei.*

De micsoda óriási akadályai voltak e 
messzeható tervek keresztül vitelének, hogy 
lehessen a szilárd alaphoz az építés első 
kellékéhez hozzájutni, a midőn a mérvadó 
honfitársak konzervatív előítéleteikkel, az 
osztrák politika beolvasztó irányzatával, a 
közép és alsóbb társadalmi osztályok sötét 
tudatlanságukkal és érzéketlenségükkel ólom-
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súlyként nehezedtek mindenre, mely hivatva 
lett volna a nemzeti őserő forrását feltárni. 
Széchenyi egyéniségében volt meg ez óriási 
munka keresztülvihetőségének kulcsa. Ő egye
sítette magában a nagyszabású építkezés 
összes szükséges tényezőit.

A tervező mestert, a midőn mint láng- 
lelkü iró halhatatlan műveiben, melyek mély 
állambölcsességtől és őszinte — minden 
chauvinismustól ment — hazafias érzéstől 
duzzadnak — irányt és rendszert ád a teen
dők sorozatában ; a vállalkozót, ki anyagot 
és munkásokat szerez, a midőn parlamenti 
működésével munkásokat tettre hevít, az 
uralkodó hatalmas eszméinek megnyerni 
igyekszik, külföldi utazásaiban tapasztalato
kat, ismereteket gyűjt és végre a vezető 
munkást, a kidaczolva nehézségekkel, viharok
kal, rossz idővel elsőnek jelenik meg a 
munka színhelyén a már kész köveket sze
rető gondossággal maga illeszti helyükre és 
a munka physikai nehézségeiből is legnagyobb 
részt vállal magára. Hol leljük párját Széchenyi 
minden irányba kiterjeszkedő államférfim 
vagyis inkább reformátori tevékenységének, 
és miképen lehessen működésének bármelyik 
irányát is az összestől elválasztani, a nélkül 
hogy Gróf Széchenyi István magasztos alakja, 
melynek oltárkép gyanánt kell élnie minden 
gondolkodni tudó magyar ember szivében, 
csorbát ne szenvedjen.

Avagy megértjük-e, méltányolhatjuk-e 
Mózest abból, hogy ketté választotta a veres 
tengert társai álkelhetésére, vagy hogy vizet 
fakasztott a sziklából a pusztában szomjuho- 
zók számára, nem-e a végczélja végeredménye 
müködésénok adta reá a próféta jellegét: 
az hogy kivezette Izráel népét az egyptomi 
rabság béklyóiból, megmutatta nekik az Ígé
ret földjét, a hová igaz hittel és engedel
mességgel az örökké való iránt eljuthatnak.

llykép vezette ki Széchenyi István nem
zetét a középkori felfogások súlyos rabián* 
czaiból a modern haladás útjára, megmutatva 
társainak az ígéret földét — a nagy, az 
erős magyar hazát, a magyaréig Magyaror
szágát a hová eljuthatnak igaz hittel, ragasz
kodással, nyelvük, nemzetiségük iránt. — A 
magyar nemzetiség kifejtésé a magyar nyelv 
érvényre juttatása volt a végczélja Gróf 
Széchényi Istvánnak, ki addigi pályájánál, 
körénél, összeköttetéseinél fogva a közélet 
terére léptekor maga is csak hiányosan be
szélhette imádott anyanyelvét, a midőn a 
politikában latin, a jobb tarsadal ei osztály 
körében a német volt az érintkezési nyelv 
és a midőn hazája nyelvéről igy kellett 
Írnia: .a magyar maga taszitá le anyanyel
vel a selejtesek köze, saját kezével nyomta 
ra az alacsonyság bélyeget, le is esett az, 
az előszobák és istállók falai, a kunyhók és 
szántóvetők körei közzé és századokig felejtve 
és tisztitatlan hevert a férfiútól becsben 
nem tartott, a szépnemtől nem értett honi 
nyelv: Tulhatottak a közös lethargian némely 
ébresztők szavai igaz, — de mi nagy siker 
még mindez, semmi, sőt szánakozási tárgy. !

Mig a magyar nem magyar törvény 
szerint él, mig a magyar törvényes királyá
val nem magyarul szól, mindaddig nincs 
mivel fitogtatnia magát, nincs miben büszkél
kednie.

Magyarságtól lüktető, magyar nemzeti 
eszmétől áthatott évezeret akart megterem
teni e hazában — ezt a czélt — kizárólag 
ezt — szolgálta minden tevékenységével, ezen 
az alapon akarta és tartotta érdemesnek fel
építeni a cullurális és alkotmányos Magyar- 
országot, nem kellett neki vívmány, sem újí
tás, nem közgazdasági előny, mely legke
vésbé is gátolni látszik a magyarság kifejté
sét .Volna egyedül alkotmányunk veszélyben, 
vagy csak arról szó, mikép kelljen az tágí
tani a lehető legtöbbre ruházni, nem volna 
akkor baj, lenne csak az kérdésben mikép 
lehessen a lehető legnagyobb számot anya
gilag gazdagítani könnyű lenne akkor minden, 
csak ne forogna egyéb fenn, mint tenyészteni 
művészeket, tudományt és vajmi hamar ér- 1

nénk czélt. Mindez azonban feladásunknak 
csak fele, de még fele sem, minthogy a 
magyarságot óvni és kifejteni a másik min
dennél nem csekélyebb, sőt jóval nagyobb 
tekintet.

Ez idézet híven illusztrálja irányát és 
csakis ez irányon belül igyekezik megvaló
sítani közgazdaságot, társadalmi alkotmányt 
fejlesztő eszméit, mely eszmék korával és 
egyenrangú kortársai többségével ellentétben 
az igaz szabadelvüség sugallatai, közgazda- 
sági téren pedig egy nemzetgazdászati láng
elme megnyilvánulásai Széchenyi, kinek go- 
niálitása külföldi utazásaiban könnyűséggel 
sajátította el az előre haladt nemzetek mű
veltségét, ki teljesen átértett sőt megtanult 
minden közgazdasági és műszaki intézményt 
ő ki égett a vágytól, hogy hazáját is része
sévé tegye az anyagi haladást biztositó ujabb- 
kori vívmányoknak: a küzdtérre léptekor 
első feladatának tartotta a magy. tud. aka
démiának, mint a magyarság védbástyájá- 
nak, ápolójának megalapítását lehetővé 
tenni.

Kiszámithatian, hogy ha ma élne és mű
ködne egy a mai kor színvonalán álló Szé
chenyi István, ugyanazon lángészszel, ugyan
azon akarat es tetterővel, jellemvonásokkal, 
a midőn magyar törvény szerint él a ma
gyar, királyának magyarul szól és a midőn 
nem kellene neki hazafias aggodalommal kí
sérni a magyarság alig kikelő gyenge csirái
nak fejlődését, — mily óriásilag hatványo
zott hatása volna mai kor szülte eszméinek, 
mai eszközökkel megkönnyitett tevékenysé
gének közgazdasági és culturalis téren. Hiszen 
lángesze ezelőtt 70 évvel is könyünek tartotta 
egy országot a gazdasági fejlődési az általá
nos műveltség áldásaiban részesíteni, ha nem 
az alig ébredő nemzetiség megóvása lett 
volna a fő feladat. Teljes tudatában van 
annak, hogy e feladat keresztülvihetősége köz
gazdasági erőink kifejlesztésétől, a nyugati 
nagy nemzetek culturalis vívmányainak ha
zánkban es meghonosításától, alkotmányos 
életünk minél szélesebb alapokra való fekte
tésétől függ; de nehéz ellentétek állnak elő 
e teendők keretében, melyek megvilágítására 
példaként elmondja, hogy gőzerő műveseket 
óhajtana nálunk is kiképezni és e czélra is
kolát állítani, de ha magyar nyelvre állítja 
az iskolát, nincs aki tanítson es meglehet,

hogy jó magyarok képződnek, de az „élpat
tant katlantól légbe repülend az ember* — 
német nyelvre — inkább lemond a gépész
iskoláról, nehogy egy mesterséges .magyar
ság olvasztó intézettel* szaporítsa a honi 
erőművel. És ily ellentétek állnak elő csak
nem minden fontos közgazdasági vagy alkot
mányos reformeszméinél. Mindezek daczára, 
a nélkül, hogy főczélját a nemzeti eszme 
megvalósítását szem elől tévesztené, oly in
tézményeket kezdeményez és részben meg 
is valósit, melyek culturális és közgazdasági 
fejlődésünknek ma is alapkövei. A magyar 
főváros mai alakjában már 70 évvel ezelőtt 
meg volt lelki szemei előtt, már akkor Buda
pestnek szerette nevezni és felismerve sze
rencsés fekvését már akkor hivatottnak tar
totta, mai kifejlődésére arra a fontos sze
repre, melyet hazánkban még ma is csak a 
főváros tölt be, hogy központja legyen tudo
mánynak, művészetnek, iparnak, kereskede- 

! lemnek, társadalmi életnek, az ország kor- 
' Hiányzásának, hogy még ezelőtt 15—20 
■ évvel is alig remélt erős vára legyen nem
csak a bel-, de a külfölddel szemben is — a 
magyarosodásnak, a magyar nemzeti és 
állameszmének. A lánczhid Széchenyi nélkül 

I talán évtizedek múlva sem született volna 
meg és Budapest fejlődése évtizedekkel ké
sőbb vette volna kezdetét és mennyi min
dent várt remélt Széchenyi e hid megvalósu
lásától, mely mai megítélésünk szerint nem 
egyéb átjárónál a pesti oldalról a budai 
oldalra. Akkor ez volt a minden évszakban 
hozzáférhető .egyedüli kapocs a Dunaninnen 
és Dunántúl közt — az ország ketiele közt; 
egy állandó dunai híddal Pest és Buda közt 
remélte.

(Folyt, köv.)

Piaozi árak.
— ÁpriMs 27. —

Búza . . ,. . 14 — 14.20.
Rozs . . ,. . 9.— 9.10.
Árpa . . . . 7.40 7.50.
Zab . . . . 7.GO 7.80.
Tengeri . . 5.90 6.—.
Szesz . . . . 20 — 56.

I
«

ti
*
*
*
M

M

*
4
4

*
*

]
*
«
M
4
4
M
X *

a leghathatósabb háziszer az <mész-
té* szabályoz taára és kellő vérkeringés el* 
éré«rre, »s elromlott és hibás vérrétzeket 
eltávolítani fáz egészség f -ntartásának alap- 
feltételei), valamint a gjomorbaj gyors e* 
birtos elhárít mára, p <1 étvágyukon ií , sa
vanyú f-Ibdffóg'S, felfúvódás, hányinger, 
test- és gyomorf.jdalmak. gynmorgörcő, a 
gyomor megt> rh 'déie ételekkel, elnyálká- 
nod4s, vértolulás, béliét'gségek, Hámor- 
boidok és női betegségeknél 40 év óta sUe- 
resen hasznsltatik :

Dr. Dósa életbalzsama

Minden gyulád is, sebek és kelések 
gyógyítására biztos eredménynyel használ 
tátik TejaeggyQlemlésnél, női mell meg- 
keményedésénél, mely a gyermekek elvá
lasztása alkalmával szokott eló&llaoi, daga
natoknál, vérkelések, genuyedések, köröm 
k-lés, köröm méreg a kés vagy a lábuj
jakon, keményedéi, dagxdás. mirigydaganat 
és znirdaganat >ál 50 éta sikeresen basznál- 
náltatnak a :

Prágai házi kenScs
t| B. Fragnar gyógyszertárából Prága, 303 . III. ||

A nevezett balzsam feléleszti az emész
tés minden munkálkodását, egészséges és 
tszta vért erfd-nényez és egy biztos, elter- 
ijedt hasznos népházi szer.
1 Iveg  50 k r ., dupla üveg 1 f r t ,  postán 

küldve 20 k r ra l  több.

Óvás!IMidenki csak a valódi készítménye
ket kérje B. Fi a rn e r  gyógyzzertá- 
' * rábdl ét ögyelembe veendó, hogy a 
csomagolás minden részé Dr. Kosa balzsam a 

az oldalt l-vő gömbölyű vódjcgygyel van
ellátva, ellenben a p rág a i házi kenőcs csoma

golása, az oldzlt lóvá BV * háromszevfl védiegynyel van ellátva. M indenki, ák i nekem 
f j  ham isít vá'iyt feljelent, ju talom ban  részesíti. — S zerekre niend elism erő nyi
la tkozatok  á llan ak  rendelkezésre . Ut)

Raktár: Török J, Egger A ,  Thalmayer és Seitz és Kochmeister utóda 
Budapaat, továbbá Korányi Imre, Siopkö Alfréd gyógyszereszek Nyíregyháza. 

A készítő főraktára: B. FRAGNER gyógyszertára ,a  fakota s a s ' hoz 
Prágában Spom er utcza végén 203. az.

Postai meRblzások haladéktalanu l eszközöltetnek.

*
»

I
I
I

A gyógyulás fájdalom nélküli a kenőcs 
búsitó hatása alatt*
1 doboz 25 kr., postán  küldve 6 k r ra l  

több.

V  V * . '  *v*  • *
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Nyilt-tér*)
A „Szabolcsi Hírlap*-ot nem szoktam 

olvasni. Megtudhatom ugyanazt két— három 
nappal a előbb fővárosi lapokból. Melegitelt 
ételeket nem minden gyomor vesz be.

Barátaim figyelmeztettek rá, hogy neve
zett lap egy képzelt lénynek szóló szerkesz
tői üzenetben személyemmel foglalkozik. Nem 
tudja elviselni ama tényt, hogy a fővárosi 
lapok, melyeket évek óla tudósítok és me
lyeknek a hangzatos dr. Székely aláirásu leve
lekben erővel feltolta magát, nem reflektálnak 
működésére, hanem tovább is az én kezeim 
között hagyják azt. Dühe tetőpontra hágott, 
midőn a napokban varosunkban időző képvi
selők csekélységemet a legmegtisztelőbb ki
tüntetésben részesítették, tudósitót magukkal 
nem hoztak, miután reám már otthon fel
hívták figyelmüket. Tény az, hogy a perio
non, hol véletlenül időztem, Kossuth és kísé
rete engem szólított meg először; Lemutatásra

*i Az e rovat a la tt közlőitekért nem \ állal 
felelősséget a Szerk.

— korábbi ismeretségünk folytán — szükség 
nem volt és én csak az érkezők zavarát látva, 
szolgáltam egyről másról felvilágosítással. Ko
csijában sokáig vonakodva, csakis Kossuth 
többszöri felsMÓlitására foglaltam helyet. A ban
kettre, bár abban tevőleges részt nem vettem, 
igenis hivatalos voltam, végtelen fájdalmára 
a Sz. II. szerkesztőjének és laptulajdonosá
nak (?), a kit ott minden igyekezete daczára 
sem akartak észrevenni és aki aztán magát 
angolosan ajánlva, elsompolygott. Mindezen 
állításomat kompetens helyről megerősíthetem.

Jónak látja nevezett lap privátügyeimet, 
persze hazugságokkal spékelve, szellőztetni. 
Tagadhatatlan, hogy volt a járásbíróság előtt 
becsületbeli ügyem, melyet mint vallástanár 
csakis a törvény útjára terelhettem ; ez még 
mindig nem oly lealázó, mintha valakit min
den hónapban más-más szállásadó panaszára 
kell a hátralékos lakbérfizetésben elmarasz
talni.

Sz. azt is tudtára adja olvasóközönsé
gének (?>. hogy tanító vagyok. Ez osztályt 
kevésre látszik becsülni, amiből önként kö

vetkeztethető, hogy iskolát, tanítót csak hal- 
i lásból ismer. Pedig ráférne! — Én át vagyok 
hatva hivatásomtól, ezért büszkén hirdetem, 
hogy igenis az vagyok és maradok, marad
nék még akkor is, ha a véletlen Dáriussá 
tenne! A hirlaptudósitás csak mellékfoglal
kozásom. Neki azonban, aki a bádogos és cse- 
lédkózvetitő korában felvett modorról, triviális 
kifejezésekről leszokni képtelen, figyelmébe 
ajánlom ama közmondást: „Varga, vissza 
kaptafádhoz!“

Még csak annyit, hogy a Sz. II. bár
minemű főrmendvényére többé reflektálni nem 
fogok, azokat előre is meg nem jelenteknek 
tekintem, és igy polémiába nem bocsátkozom 
a jövőben, — ha ugyan náluk jövőről szó 
lehet! — Az a nehány embere, ki még a 
lapot olvassa, úgyis tudja, hogy azok egy 
örvényben levő embernek végső jajkiállásai 
és egy agóniában levő ember szavait nem 
lehet, nem szabad komolyan venni.

Nyíregyházán, 1898. ápril 20.
W eisz  M ór, 

tanító.

s z e r e n «-j-éM íbb  o m ü  l>«*n

1 .0 0 0 , 0 0 0 korona.
Az ö ssze s  5 0 ,0 0 0  nyerem ény

jegyzéke.

A 1 gnairyobb i; teri-méiiy lo ^ íc r r n o é i é b b

1 . ^ 0 0 , 0 0 0  korona
A nyeremények r é s z l e t e s  b e o s z t á s a  a  k ö v e t k e z ő :  

K o r o n a

•c*r?QJ
OKJ

Cl
GJ

KiCU*C5
MW5

*05
fed

1  jutalom 

1 iwr. 4 
1 .  .
3  .  .
1 .  .
« .  .
1  .  .

b i
a

3 1
« 7

3
4 3 3
74(3

133*4

JM(
3 1 7 0 0

304(0
4 0 4 (0

5 0
304(4(

3 0 4 (0

24MMMM 
]  O O C M N *

* 0 3 0 3

4 0 3 0 0
3 0 0 0 3
2 5 3 0 3
2 0 0 0 0
1 5 0 0 0
ÍO O O O

5 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
Í O O O

5 0 0
3 0 0
200
1 7 0
1 3 0
Í O O

s o
4 0

A második nagy iiiiitry. kir. osztálysorsjáték
nemsokára ismét megkezdődik és újból

50,000 jut 100,000
pemnyeremeny ‘ eredeti sorsjegyre.

M át az oldalt leró jegyzek szerint a sorsjegyek fele 
in i nim nynyel liuzatik es a nyere-i esrly igen nagy. 
n-zesen u.enhaiom mil'io 160 000 korona kerül biztos 
d ntesre. A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben 

e g y  m i l l i ó  korona. .
Mimi előbbi megrendelésnél ’-só 09?t;l)U eredeti 

sorsjegyei et a tcrvszerinli eredeti áron és pedig 
egy egész l-»ö osztályú sorsjegy tí írt.
. r«-i . , . a frt.
. negyed , , 1 frt 50 kr.
, nyole/ad , , 7 5  kr.

utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellené
ben küldünk sz.i i. Hivatalos jegyzéket minden húzás ulán 
megküldjük, hivatalos tervezetek díjtalanul rendelkezésre 
allénak. A húzások nyilvánosan történnek a inairy. kir. 
kormány felügyelete a latt.

Az I. osztály nyi remenyhuzása május hó 11. és 
12-én les/, és kérjük b. megrendelését legkésőbb

május hó 11-ig (Iiii/ún napja)
közvetlenül hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A. és TÁRSA
a m kir. szab. osztalysorsjatek főeiarusitoi

I1UDAPEHT,
V., Vóczi-klirút 4:A. 'lg

5 0 ,0 0 0  " K E  13.160,000 v
melyek hat hnzá‘ han so ro 'ta lnak  ki.

^  u
C /5  ^  QC >
‘<  ~

~= £ > r± 5 c Zl « — t

m -  ?3 S a. s

0co _

m m m
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ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSITO-TÁRSASAG
B U D A P E S T E N .

I. Tűi-, szállítmány- és jégbiztositási üzlet.
Negyvenedik évi zárszámla 1897. Január 1-től deczember 31-lg.K iadások Bevételek

forint M l
I. T ű z b iz to s ítá s .

Kifizetett károk a viszontbiztosított rész levo
nása u t á n ..........................................

Függőben maradt károk tartaléka . . . .  
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész

utáni bevétel levonásával..................... I
Jövedelmi adó és bélyegilletékek . . . .
Postabérek...............................................
Adakozások közhasznú czélokra 5,246 frt 28

kr. tartalék levonása u tán .....................
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási

költségek...............................................
Behajthatatlan követelések leírása . . . .
A következű evek készpénz-dijtartaléka a 

viszontbiztosított rész levonása után és min
den megterhelés nélkül..........................

II. S z á llítm á n y b iz to s ítá s .

Kilizetett károk a viszontbiztosított rész levo
násával ............................................... ’

Függőben maradt károk tartaléka . . . .
A szállitmány-biztos'tási üzletet terhelő szer

zési és igazgatási költségek.................
A következő évnek készpénz-dijtartaléka a 

viszontbiztosított rész levonásával és min
den megterhelés nélkül.........................

I I I .  J é g b iz to s ítá s .

Viszontbiztosítások és törlések . . . - •
Kifizetett károk a viszontbiztosilott rész levo

násával ........................................... ....
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiz

tosítások utáni bevételek levonása után 
Behajthatatlan követelések leírása . . . .  
1897. évi nyeremény..................................

29|
104-9710 50 
175175 95
236245 89;, 
124821 í;5 
51776 72

95890:
551215 29j 

9329

2000000-

93
57682 -3 
2336509
14740

200001 —

479926 4

2000000

I. T ű zb iz to s ítá s.

Az 18%. évről áthozott készpénz -díjtartalék 
a viszontbiztosítóit rész levonásával és min
den megterhelés nélkül......................... !

467.154,016 Irt 50 krnyi kötött 
biztosítások után, valamint a 
folyó évben lejárt díjrészletek
ből befolyt dijak . . . .  5.886,045 39 

lev.: törlesztett dijak 705,342 32 
viszontbiztosit. dijak 820.409\.'0
lejárt visszbizt.-dijr. 1.187.458 58 2.713,210’10 317l83u 29 

Az 1896. évben függőben maradt károk tartaléka 11812063,52909-m 92

II.  Sz á llítm á n y b iz to s ítá s .

19

115788 25

413956 37I
1539003 49
234121 03 

3539 32 2190623 2
3 1 9 8 8 9  /

74255653

forint |kr. forint kr.

Az 1896. évről áthozott díjtartalék . . . 
18.668,202 frt 24 krnyi kötött 

biztosítások utáni dijak 197,071'33 
levonva: törlesztett dijak 11,943*21 
viszontbiztosítási dijak 127,434*59 139,3/7*80

20000 —
ll

57693 531]
Az 1896. évben függőben maradt károk tar- 13353 41

I I I .  J é gb iz to s ítá s .

81.271,097 frt 90 krnyi kötött biztosítások 1742690 78 1

IV . Egyéb  b evéte lek .

Beváltott szelvények után, valamint egyéb be
folyt kamatok és árfolyamnyereség eladott 
értékpapírok és idegen pénznemek után 

Tárasági ház tiszta jövedelme.................
275372 94 
25498 81

91046 94

300871 75

7 425565 39

V agyon Jlérles-zámla 1897. évi deezember 31-én. Teher

Elhelyezett lükepénzek takarékpénztárak- és bankoknál
3.95I.8AIO- Magyar földhitelintézet 4®/#*°* 

korona értékű záloglevelek . á 98.7.*= 1.951,201 frt 25 kr.
I VTo.ooo Irt Magyar (Yddhitclint. 4*/#-<»' talaj
javítás és szabályozási záloglevelek a • »■= 1.429,575 .  — -
1 .OOO.OÖO- Pesti magyar kereskeilelmi 
bank 4*/,-o« záloglevelek - • á 98.7;*= 493,750 .  — .

500,000 Egyesült budapesti fővárosi takp. 
4J,„-os záloglevelek . . . . á 97.75= 244,375 „ — ,

424,800- Budapest fö- és székváros 4%-‘»« 
korona kölesön kötvény . . á 98.2;>= 208.083 ,  — .

7942 drb Magyar-franrzia biztositó rész
vény-társasági részvények á ÍOO’ = 794,200 „ — .

1084 drb Bécsi biztosító társasági rész- 
vén v e k ............................... á *K).—— 281,840 .  — .

13.000- Pesti Uoyd birs. kötv. á 100*—= 15,000 , — ,
A fenti értékpapírok után az év v«*géig 
esedékes k a m a to k ............................... 3S.17I . ö l .

Leszámítolt, viszleszámitolt és egyéb váltók . ■ •
A társaság háza ......................_.......................
Erzsébetién házak jelzálog-kőlcsönszáma 1
Különféle adósok: . , , ,, , . . .

a) Pénzkészlet és maradványok és kepviseloscgeknel
b) Maradványok idegen biztosító intézeteknél . •

Jégbiztositási osztály folyó számlán.....................
Központi pénzkészlet...........................................

forint kr. 
1570374 2S

5457095 78
882920 49
660000 —
460000 -
919873 48
375046 27
246005 27
33101 05

1050111*" r<

r f v ' ^ T i 00° ^ „ .o o o .o n o  «  -  kr. 
Ué-zvénvnlaptökc; teljesen befizetett *««> f.-l 

részvény .* 500 forint 1

2.000,000 frt — kr.

20.000 . — .

Tárasági tartaléktőke....................................
Külön t a r t a l é k ....................................
Tüzbiztositási dijtart. kt-/.|*énzlK'n a viszont- 

biztosított rész levonásával és minden meg
terhelés nélkül . ..........................

Szállítmány-biztosítási díjtartalék készpénzben 
a viszontbiztosított rész levonásával és min
den megterhelés né lk ü l...............................

Tüzbiztositási fttggo károk tartaléka . . . • • •
Szállítmány biztosítási függő karok tartaléka . . .
Különféle hitelezők.............................. • . * * * ‘
Előbbi évekről étidig fel nem vett osztalékok . .
El-ö magvar általános biztosító társaság rLevav-ala|
El-.í magyar általaim- l.izlusilú tár,a«ig .Ezreden- alapítvány 
Tisztviselők nyugdíjalapja . . . .
Orumdy V ilm os-a lap .........................
Életbiztosítási osztály folyó számlán .
1897. évi nyerem ény .........................

ISIMNNMMI
Tol 1 V

202OIKNI
17r»l75‘«"

23
483247 1"

8 0 0 9 4  itlINSS -
535691 v‘' 

io o h  n  
2 0 0 0 7 0 '*' :tt«)ss9 "i

I
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Kiadások
II. Életbiztosítási üzlet.

H am i i nézőt bdik évi zárszámla 1897. jan u á r 1-től deczember 31-Ig. Bevétel

forint kr. forint kr,
Törlesztett kötvények d i j a ...................... 276296 74
Visszaváltott kötvényekért ...................... 419854 61
Halálesetek után kifizetett kárösszeg . . . 1050907 92
Lejárt kiházasitási tőkékért..................... 1292827 24
Kiházasitási biztosításoknál haláleset követ-

keztében dijvisszatérités ..................... 39671 99
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tar-

taléka ............................................... 241653 24
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . 229137 60
Évjáradékokért....................................... 105379 19
Viszontbiztosítási dijak.............................. 118923 96
Bélyegekért ........................................... 94827 42
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti és

egyéb költségek.................................. 234507 15
Tiszti fizetések....................................... 86068 75
Jövedelmi adóért...................................... 6458 08
Orvosi d ijak é rt....................................... 62
Szerzési és dijbehajtási költségek . . . . 328579 86
Kisorsolt biztosítások tartaléka................. 15000
Behajthatom tartozások leírása................. 14556 74 4597811 n
Díjtartalék ez év v é g é n .......................... "“ 31393283 s3

1897. évi nye rem ény .................................. 296023 65

36287118 59

A múlt évből áthozolt díjtartalék . . . .  
Befolyt dijak: ez évben kiállított kötv. után 

az előbbi években kiállított kötvények után 
a biztosított tőke emelésére fordított nye
remények ...........................................

Múlt évi függőben volt károk és díjvisszaté
rítések tartaléka..................................

Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék
tartaléka ...........................................

Illetékek...................................................
Kamatjövedelem......................................

forint jkr. forint kr

460199 08 
4343700 4'.

29550383 99

19055 33 4823254 86
R  i219325 09

230905 60 
10798550 

1355263 55

Vagyon Mérleg-számla 1897. deczember 31-én. Teher

É rték p ap íro k ...............................^ ^ O G f^ n O ^ írt^ T ^ ir^ i^ y an is :
lOő.tNM Kor. n. é. magyar kir. l*/»*os kor. járadék 99 frt 60 kr javai 
33,700 forintnyi magy. kir. 4#/,-ot* aranyjáradék Iái frt 50 krjával
6.473.500 frtnyi magy. földhitelint. 4%-os záloglevelek 1»K frt 50 krjával
6.393.000 frtnyi magyar földhitelintézet 4* ,-os talajjavítás és sza

bályozási záloglevelek 97 frt á5 k r j á v a l ....................................
l . i l s .000 Kor. n. e. m. földh. 4*/#-os korona záloglev. 9S frt 75 krjával
929.500 frtnyi |»esti magy. keresk. bank 4'/t%*o* zalogl. 100 fiijával
68.000 ftnyi pe-ti m. keresk. bank 4‘/*V#-os közs. kölrsönkötv. lOOftjával
101.000 frtnyi kisbirtokosok orsz. földhit. 4V2*/*-os zálogl. 100 fiijával
90.000 frtnyi kisbirtokosok orsz. földhitelint 5 '/,-os zalogl. lOOfrtjával
300.000 frtnyi ni. takarekp. ktap. jelzálogb. i'/y*/* zalogl. 100 írtjával
139.000 frtnyi in. orsz. közp. takarekpénzt. 4'/** • zalogl. 100 frtjával
744.000 frtnyi egyes, bpesti fővárosi tkpenzt. 4 '/i%  zálogl. 100 frtjával
49.500 frtnyi ni. jelz.-hitelb. 4*/*-os nyer.-köles. kAtv. 113 frt 50 krjával 
Magyar jelz.-hitelbank 4 ',,-os köles. 5 drb nyeremenyjegye iá  frtjával
480.000 frtnyi magy. jelzálog-hitelbank 4'/**/,-os záloglev. 100 frtjával
1.467.400 frtnyi Budapest fővár. 4*/«#/»-os kölrsönkötv. 100 frtjával
1.689.500 frtnyi ni. kir. allamvas. exüátkölca. 4'/*•/•*<>* kötv. 100 frtjával
97.400 frtnyi m. kir. kel. v. állanik. 5*/,-os aranykötv. 1K) frt 50 krjával 
199,800 frtnyi magy. kir. 4*/# földtehennentesit. kötv. 97'/s írtjával
6.514.000 frtnyi magy. kir. italm. jogkártal. 4,/t*/,-os kötv. 100 írtjával 
Beszterrzebanya-brezovai és piski-vajdahun vádi vasúti els. kötvény
40.000 frtnyi egyesített államadósság 4* „*/#-os papirjáradék (május—

november lejárj 101 frt 75 k r já v a l..............................................
510,945 Lire 75 c. olasz 5*/,-os járadék es k a m a t a i ....................
Túlélési csoportok érték |*aj»irjai: 62,000 frtnyi magyar kir. italmérési

jogkártalanitási 4,/»'/«-os kötvények 100 f r t j á v a l ....................
1897-ben esedékes kamatok és elszámolt penzküldemények . . .
Jelzálog-kölcsönök.................................................................................
Kötvény-kölcsönök.................................................................................
Viszontbiztosítási kötvény-kölcsönök...................................................
A központ tartozása folyó s z á m l á n ...................................................
Vezér- és foügynökségek és mások ta r to zása i....................................

Budapest, 1897. deczemberhó 31-én.

forint

! 54490
40945 -,,, 

6376397

6417194 
700137 -Áí 
949500 
68000 

101000 
90000 

. 300000 
139000 
74áooo _  
36434 50 

110
280000 

ilt'üU*)
1689500 
i I7:wi7 
194:107) 

6514000'

407IJ0 -  
Í272KS12

62000 — 
252522 76 
19248621

3187628 — 
8420 69 

206670 90 
7 7 47.42 70 

32987279Ö5

Díjtartalék.......................... 32.034,612 frt 74 kr
levonva a biztosítási díjtartalék 641.328 frt 91 kr

Biztossági a l a p ................................................
Kiházasitási tőkék nyereménye..........................
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . . . 
Dijleszállitásokra vonatkozó nyeremények tartaléka
Túlélési csoportok számlája..............................
Előre fizetett dijak 1898. é v re ..........................
Fel nem vett nyeremények 1896. évről . . . .
Kisorsolt biztosítások tartaléka..........................
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései 
1897. évi nyeremény.......................................

forint kr.

31393283 83 
191086 84 
540421 51 
241653 24 
229137 60 

236 10 
62941 93 
319847 

4381 
15000 -  
14252! 10 

296023 65

Kaeivinukj János,
életbiztosítási könyvvivő. AZ IGAZtiATÓSÍD :

báró Harkányi Frigyei, Jeney Lajos, Ormódy Vilmos, báró Schossberger Zsil

Sxende Károly,
a központi könyvezés főnőké. 

iond, gróf Zichy Vándor.
A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, szokat a törvényben s alapszabályokban meghatározott elvek szerint készül

teknek és azok egyes tételeit a fő- es segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk.
Budapesten, 1898. márczius hó 4-én.

á FELÜKYELO-BIZOTTSÍtí:
gróf Batthyány Oisa, Olcsey Samu, Hajós Jóssal, Jekelfalnssy Lajos, Lássló Zatgmond.

» * » • »  faMlágasltásaal szolgál a társaság halyboll képvlssléjat ZUCKER HENRIK.

Nyomatott NyirrgyhAain Jóba Elek könyvnyomdájában




