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Hirdetéseket es előfizetéseket
elfogad a kiadó-hivatal: Nyíregyházán, 

iskola-utcza 13-ik szám
Egyes szám ára 10 krajczár.

A vá ro s  szám ad ása .
N yíregyháza vároa m últ évi zár

szám adása m ost van k itéve  közszem
lére a szám vevői h iv a ta lb an

A közszem lére k ité te l tu d n iillik  
a r ra  való. hogy a polgárok a k ité te l 
h a tá rid e je  a la t t  a szám adásokat meg
tek in th essék  s azokra u e ta lán i észre
v é te le ik e t m egtehessék.

A közszem lére k i té te l t  szokott 
m ódon: h irdetm ény  u tján  ju tta tjá k  
a polgárság tudom ására, lgv tö r té n t  
ez a  jelen a lkalom m al is. Csaknem 
bizonyosra vehetjük  azonban, hogy 
a polgárság  k ilenczvenkilencz-század
része se v e tt  tu d o m ást e rrő l a h ird e t
m ényről sem, m ert hiszen a h iv ata lo s 
h ird e tések e t nem  szokás elolvasni.

De ha a századik századrész tudo
m ást ve tt is a rró l, hogy a zárszám a
dások m ost vannak közszem lére kitéve, 
ez a századrész sem veszi m agának 
az t a táradságot, hogy a zárszám adá
sokba, ha csak (utólagosan is, be te 
k in tsen

E zt a  hallga tó lagos tudom ásul >
v é te lt joggal lehe t ugyan beleegye
zésnek tek in ten i, belenyugvásnak abba, 
hogy a számadások rendben vaunak, 
a zárszám adás egészében és rész le te i
ben a kö ltségelő irányzatnak  megfelel, 
term észetesen  annyiban , am ennyiben 
a zárszám adások a kö ltsége lő irányzat
nak m egfelelni szoktak. S mi a m a

gunk részéről sem kívánjuk azt a ttó l 
a többször em líte tt, bizonyos századik 
századrésztől, hogy a számvevői h iva
ta lb a  elfáradva, a zárszám adásokat 
részletes tanu lm ány  és b írá la t t á r 
gyává tegye. Úgy is elvégzi az t a 
szám adások felülvizsgálásával m egbí
zo tt küldöttség , az tán  meg a kép v i
selő testü let, sü t a várm egye is.

L eh e te tlen  azonban e lh a llg a tn u n k  
ez alkalom m al az úgynevezett köz
vélem ényből m ég egtszeu ki nem 
ir to tt ,  a z t a m egfejthet leli b iza lm at
lanságot, am elylyel a városi szám a
dások irá n t  inegfoghatlau okokból 
viseltetik .

A kárhányszor akadunk nyom aira  
annak, hogy néha  ny íltan , hangosan, 
a legtöbbször azonban e lbnrko ltan , 
csak m integy se jte tve  k ifogásokat 
em elnek a  város há. ta r tá s a  ellen, 
olyan okokból és olyan alapokon, a 
melyek inig egyfelől ren dszerin t a 
legteljesebb tájékozatlanság ró l tesz
nek tanúbizonyságot, addig másfelől 
a lkalm asak  a rra . hogy a város ház
ta rtá sán a k  vezetésével m egbízott h iva
talos közegek irá n ti  b izalm at m eg
rendítsék .

Nem csodálkoznánk ezen, ha azok 
a zárszám adások és m aga a kezelés 
tito k b an , em beri szem elöl e lre jtv e  s 
a nyilvánosság leghatalm asabb  e llen 
őrzése alól elvonva készülnének és

tö rténnének . E lvégre is az em beri 
gyarlóságok közé ta r to z ik , hogy fele
b a rá ta i i rá n t többé-ke vésbbé bizal
m a tlan  is legyen m indenki. Hanem  
m ikor épen ellenkezőleg a város egész 
vagyonkezelése a  legnagyobb ny ilvá
nossággal tö r tén ik , m agokat a zár
szám adásokat m eg tek in th e ti m indenki, 
akkor ennek a J il fel fogásnak létjogo
su ltsá g á t elism ernünk nem lehet.

Igen. m egengedjük, hogy egyes 
kezelési dolgokban egyiknek-m ásiknak 
ta lá n  jobb, üdvösebb eszméi, gondo
la ta i és te rv e i lehetnek Az ilyenekkel 
azonban tessék n y íltan  előállani s 
am ennyiben  é le tre  valók, m egvalósí
tá su k a t keresztül vinni.

De b izalm atlankodn i ok nélkül 
és a nélkül, hogy a b i/s  Imát la . - á g 
nak h a tá ro zo tt tám p o n tja i és irán y a i 
lennének, ez sein nem üdvös, sem 
nem hasznos, sem nem czélszerü sem 
az egyesek, sem pedig a  város, m in t 
a polgárság egyetem ének jav á ra

Közügyek.
— Közgyűlés a vármegyén. Szabolcsvár- 

megye törvényiül óságának rendes tavaszi 
közgyűlése folyó évi május lió lü-ik és kö
vetkező napjain d. e. 10 órakor kezdve fog a 
vármegyeilaza nagytermében megtartatni. A 
161 pontból álló tárgysorozatból felemlítjük 
a következőket: Aiispuni időszaki jelentős. 
A vármegyei házipénztár löt)7. évi zárszá
madása. Honvédelmi miniszteri leirat a m.

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

Május e/sejt n.
M á ju s  e lse je  v a n . M e n e k ü l  a z  é jje l.

H a jn a l  h a s a d á ss a l te n e  z e n d ü l  s zé jje l.
A z  a b la k o k  a la t t  s ze r te  s ir  a  n ó ta ,
S z e r te  s ir  a  n ó ta , k o ra  h a jn a l  ó ta .

K ö n n y e t  h i  a  szem b e  a  zen e  . . .  a z  em lé k  . . . 

S ír o k , — h is z  a s  a  lá n y  m ég  e n y ém  vo lt n e m  rég. 

A b la k  a la t t  la s s a n  ve lem  s ír  a  n ó ta , 
M in d k e t tő n k  n ó tá j a : — N e  j á r j  a  fo n ó b a ! .  . .

T o vá b b  á l l t  a  c z ig á n y , e 's z á l l t  a  d a l  régen . 
B á r  e lszá ll t  v ó n  véle ten g er  s ze n ved ésem  ! . . .
. . . M á ju s  e lse je  v a n , o h o m á lyo s  h a jn a l  
l t o m  b á m u l k ív ü lr ő l  b u ta  s zü r k e  a r c z a l.

Ilyen vagyok.
E s ő  ese tt, a  v irá g o k  fe lé led tek .

N e m  tu d o m  m é r t, ú g y  ö rü lö k  a z  é le tn ek . 

I l y e n  vag yo k . B á r m e n n y i  b a jt  é rzek , lá to k ,  

F e le d e m  m in d  . . . fe lé le d te k  a  v irá g o k  !
P á fr á n y .

M áju s 1.
— Levél a « r rk e s í őUhü*. —

T is z te lt  s ze rk e s z tő  b a r á ta im !

A Szultánban, Verő György operelléjé
ben, mint bizonyára ti is bölcsen ludjatok, 
Szeliin ő felsége a második lelvonásban * gy- 
szer azt kiáltja nagy páthoszs/.al — persze 
énekelve — .Imádok minden franczi-hi-ját !‘

Erre a kaptáia és kottára szoktam én 
is kiáltani, szinten megfelelő lpátbosiszal, 
de persze nem énekelve: .Imádok minden 
jó ze-he-nét!* — valahányszor rossz zenét 
hallok.

Hanem május elsejére virradó ejjel nem 
ezt kiabáltam. Sőt egyáltalán nem kiabáltam 
semmit, csak némán dühöngtem. Némán és 
tehetetlenül.

Tehetetlenül, mert nem volt revolver a 
közelemben, hogy kilőhettem volna néhány
szor az ablakon. Mindannyiszor tudniilllik, 
ahányszor a szomszédaim ablakai és a saját 
ablakaim alatt egy-egy újabb banda kezdte 
rá a szokásos májusi zenés köszöntőt, vngy 
mi a csudát.

Nem is tudom, ki találta ki ezt a régi, 
de rossz szokást, amely jogot ad minden 
muzsikus czigánynak arra, hogy május else
jére virradó éjjel sorba járja a város vala
mennyi utczáját, megálljon val miennyi vala
mire való külsejű h íz előtt * s olt ríjál zon

egy keringő!, egy csárdást, meg egy polka- 
indulót, persze mindezeket csak úgy kulya- 
futtában, mert május elsején mar korán 
virrad es napfeljöttig meg sok ház előtt kell 
ugyanazokat eljátszaniuk.

Akárki lett lágyén is ennek a feltalálója 
és meghonosítója, nagy átkot hagyott az 
utókor békés, nyugalomra vágyó, csöndes 
polgáraira.

Es ezt most is végig kellett szenvednem 
nekem is, meg pedig azzal a felemelő tudattal, 
hogy a kedélyes inu atságnak másnap meg 
,macskajaj“-a is lészen, a szives muzsikálá
sért járó honorárium kepébei .

Végig is szenvedtem, de annyi hasznom 
meg is volt belőle, hogy a sok muzsikaszó, 
meg a sok boszankodás teljesen kiverte az 
álmot a szememből s a szokásos hajnali fi 
óra helyett éjjel öt órakor már felkeltem.

1 (Rendes körülmények között nalam 8 orakor 
még hajnal, ót orakor sötét ejjel vagyon!)

Felkelvén, nem tudtam okosabbat csele
kedni, elhatároztam, hogy kimegyek a Sós
lóra. ügy is ma nyitják meg, felhasználom 
az alkalmat: inegfürdöm. (Hám fért, mert 
az egesz hosszú tél alatt egyszer sem füröd- 

' tem volna, ha véletlenül más városokban 
nem akad egyszer-másszor dolgom. A jo 

1 zenét csak imádom, de a tisztaságot szeretem 
még a fürdőben is annyira, hogy a nyiregy-
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kir. Ludovika Akadémiában egy Gróf Butiler 
János féle alapítványi hely betöltése tár
gyában s ezzel kapcsolatban a beadott pá
lyázati kérvények elintézése. A közigazgatási 
bizottság jelentése a vármegyei közigazgatás
1897. évi állapotáról. A Felső tiszavidéki 
gazdasági egyesület javaslata a vasárnapi 
inunkaszünetre és az urdolga eltörlésére 
vonatkozó szabályrendelet megalkotása iránt. 
Alispáni jelentés a vármegyeházában a táv
beszélő hálózatnak bevezetése iránt tett in
tézkedésekről. Tisztiügyészi javaslat Nyír
egyháza város képviselőtestületének a városi 
mérnöki állás ügyében hozott határozatára. 
Számvevőségi javaslat Nyíregyháza város
1896. évi kövezet vám számadására. Nyíregy
háza város képviselőtestületének a nőipar
iskola részére megszavazott 200 fit segély 
ügyében hozott határozata. Nyíregyháza város 
kepviselőtestületének a 11-od aljegyzői állás 
szervezése ügyében hozott határozata. Nyír
egyháza város képviselőtestületének a városi 
dalegylet részére megszavazott 300 forint 
segély ügyében hozott határozata. A .Ma
gyarország varmegyéi és városai* szerkesz
tősége és kiadóhivatalának kérelme 1500 
frt előleg 'kiutalása iránt. A Magyarország 
vármegyéi és városai szerkesztő bizottság 
támogatására alakított helyi bizottság előter- 
jesztése uj tagok választása tárgyában. A 
nyíregyházi dalegylet segélyezés iránti kérelme. 
Nyíregyháza város vásárvámdij szabályren
delete.

—  A vármegyei közigazgatási bizottság
május havi közgyűlését a jövő csütörtökön, 
május 12-én tartja meg a vármegyeháza 
kistermében, ha ugyan a törvényhatósági 
közgyűlés elhúzódása miatt az ülés clhalasz- 
tása nem válik szükségessé.

—  A város zárszámadása. Nyíregyháza 
város 1897. évi zárszámadását a számvizs
gáló küldöttség átvizsgálván, az a számvevői 
hivatalban közszemlére kitétetett. — A zár
számadásból közöljük a következő adatokat: 
Az 1-97. évi bevétel 523,887 frt 11 kr., 
tehát a 447,548 frt 95 kr. előirányzatnál 
76,338 frt 16 krral több. A kiadas 521,666 
frt 96 kr., tehát a 447,548 frt 95 kr. elő
irányzatnál 74117 frt 98 krral több. A be
vétel es kiadás között mutatkozó 2220 frt 
18 kr. mint készpénztnaradvány vitetett at 
a folyó évre. — A zárszámadásból, csatolt 
vagyonleltárból közöljük a következő adato
kat: Cselek lő vagyona van a városnak jöve
delmező ingatlanokban 3.189,120 frt 9 kr.. 
ingókban -'28074 frt 91 kr., nem jövedel
mező ingatlanokban 68800 frt, ingókban

házi gőzfürdőbe ki ne menjek, ha soha nem 
fürdőm is!)

Felkaptam hát. nem annyira fakó lábú 
lovamra, mint inkább valódi Adria-gépemre 
s kikerekeztem a Sóstóra.

Milyen szép is az a Sóstó ejjel hat 
órakor! Az erdőbtn tuczatszámra csattogtak 
a fülemilek, a levegő illattal tele, a szem 
szinte üdül a friss tavaszi zöld színeken ... stb.

Igazán vetek meg nem tenni ezt az utat 
minden nap!

Megfürődtem. Fürdés közben konstatál
tam, hogy a víz mit sem vesztett tavalyi jó 
tulajdonságaiból. Olyan piszkos szürke most 
is. mint az iszap és ugyanolyan selymes 
lágy. A fürdő szobák újonnan festve és 
meszelve, csak az a kedélyes figyelmeztetés 
a régi a falon, amely szerint „Kéretik a 
nagyérdemű közönség, hogy a fürdés, vét
kezés és öltözesse! együtt egy óránál tovább 
nem tarthat!* Aláirasa most is .A felügyelő 
bizottság!* Megmaradt tehat az a szórako
zásom fürdés közben: találgatása annak, 
hogy vájjon ki fogalmazhatta meg azt a 
nehány sort ilyen ritka tökéletességgel?

Fürdés után reggeliztem. Megittam egy 
kávét, ettem hozzá egy darab kalácsot, fizet
tem érte 30 krajczárokat, borravaló nélkül.
Emelkedett az önérzetem, hogy csakugyan 
fürdőn, magyar fürdőn vagyok!

69099 frt 09 kr. értékben. Összes cselekvő 
vagyon tehát 4.157,314 frt 87 kr. Ezzel 
szemben a szenvedő tőkék (adósságok) összege 
2.017,091 frt 13 kr., az alapítványok összege 
255,565 frt 99 kr. Összes szenvedő vagyona 
tehát 2.272,657 frt 12 kr. s igy a város 
tiszta vagyona a leltár szerint 1.884.657 frt 
75 kr.

V asú t a t isz a i ártereken.
A tiszai ártér községéinek évtizedes tö

rekvése: a tervezett ártéri vasul közeledik a 
megvalósulás felé. A törvényhatósági köz
gyűlés május hó 10-en tárgyalja a községi 
képviselőtestületek hozzájáruló határozatait s 
igy alkalomszerűnek találjuk röviden ismer
tetni az ügy jelenlegi állasát.

Kétségtelen, hogy a tervezett vasút ré
gen erz.tt nagy hiány pótlására van hivatva. 
Gyűjtő területe körülbelül 80.000 hold, a 
megyének épen az a res/.e, mely az ármen- 
tesités folytan termőképességének tetőpont
ján all ugyan, de másrészről időszakonként 
jóformán hozzáférhet len, mivel talaja vizjárta, 
alantos, gyakran túrfás. — Megfelelő kőutak 
rendelkezésre nem áll van, a termelés igen 
erősen bénítva volt s ennek lehet tulajdoní
tani azután, hogy a kitűnő földek kellő ho- 
zadekot még sem adtak s hogy a szállítási 
nehézségek folytán nem termelhet e \idek 
talajának megfelelően. Kendere, ezukorrépája 
kitűnő, de a szállítási költségek felemésztik 
a remélhető hasznot.

Legélénkebben mutatja a vasút létesíté
sének szükséges voltat maga a községek ál
dozatkészségé a hozzájárulások megszavazá
sánál. Eltekintve Nyíregyháza varos. Halasz, 
tíeszterecz. Kanyar, Bérezd, Balsa és Szabolcs 
községektől, mely községek még vagy egyál
talán nem, vagy csak föltetelesen szavuztak 
ineg hozzájárulást, 7 község: Kótaj, Ibrány, 
Dombrád, liuj, Faszab, Gáva es Vencaellő 
255.546 írttal járultak u tervezett vasúthoz, 
mely a Sóstótól kiindulva Kotaj mellett 
inenne a Menyhért tanyahoz. itt 2 ágra sza
kadna, az egyik ag menne Ibrány és Halász 
községek alá s innen fel egész Dombrádig, a 
másik pedig Búj, Gava, Vencsellő s Balsa 
községeket érintené.

A nng nem nyilatkozott községek ha
sonló arányú ho/zájurulása esetén e vonal 
biztosítottnak volna tekinthető, azonban több 
oldalról kétely merült lel az irányban, hogy 
a hozzájárulás ily magas mérve nem sújtana 
e anyagilag túlerősen a községeket.

Ezzel a büszke öntudattal érkeztem haza. 
Itthon már lestek reám a szerenidozó jó
akaróim. Adtam inindemknek egy jó taná
csot, ineg «gy hatost. Nern tudom, melyik 
használt többet, vagy egyáltalán használtak-e? 
Jövőre majd elválik.

Délután persze hogy megint kimentem 
a Sóstora. Örült a lelkem, mikor a megnyi
tásra összegyűlt sokaságot megláttam.

Hát meg ha a villamos vasút is meg
volna !

Örömöm azonban mihamar ellenkezőjére 
vált. A pinezérek a nagyobb számú közön
ség miatt, szokás szerint elvesztették lelki 
és testi jelenlétüket.

Hát még ha a villamos vasút megvolna!
Mikor aztán este nagy fáradtan álomra 

hajtanám fejemet, imhol a harangok vészes 
kongása zavar fel első szeridergésemből és 
veri ki az álmot a szememből.

Szóval május elseje, ta tavasz ünnepe4 
pompásan sikerült!

ís most azt kérdezitek tőlem, hogy 
miért irtani én le mindezeket?

Azért, hogy ne csudálkozzatok, ha jövőre 
én leszek az, aki május elsejére czuczilista 
mozgalmat szervezek.

Hadd rontsam el rnár én is másnak a 
,tavaszi ünnep*-ét!

Hívetek: Jamhó.

Az engedményes most kérvényt intézett 
a törvényhatósághoz s két módot is ajánl a 
költségek lejebb szállítására, az egyik mód, 
hogy a vonal keskeny vágánynyal építtes
sék, a másik a vonal rövidítését czélozza oly 
módón, hogy egyelőre csupán a Dombrád— 
Halász—Ibrany—Kemecse, esetleg nyíregy
házi harminezöt kilométernyi vonalszakasz 

( építtetnék ki, s kéri a törvhatóságot, uta
sítaná a községeket ily irányban is határozat- 

I hozatalra.
A napokban bizalmas értekezlet volt ez 

irányban a főispánnal. Az értekezlet élén a 
mezőgazdasági érdekek iránt nagy érzékkel 
birő főispánnal párlolólag karolta fel az esz
mét s különös tetszéssel fogadtatott a kes
keny vágányu vasút terve, mely ma már az 
országban sok helyütt bevált, sőt az összes 
bosnyák vasutaknál kiváló sikerrel alkalmaz
tatott. Május 10-ikének délutánjába Kállay 
András hívta össze ez ügyben értekezletre a 
az érdekelt községek megbízottait.

Kemeijük, hogy a mozgalom, mely mint 
latszik, elég nagy hullámokat vet, sikerre is 
vezet s az ártéri községek régi törekvéset 
végre siker fogja koronázni.

K ik  a k a rn a k  honvódtisztek  
le n n i?

F ö l té te l  a  h o n v é d  I ta d a j/ró d  is k o ld h i .

Az 1897. évi XXlII-ik t.-cz. értelmében 
szervezett m. kir. honved had.ipród iskolák
ban 1898—99-ik tanév kezdetén betöltendő 
helyekre vonatkozó pályázati hirdetmény a 
következőket tartalmazza:

A növendékek eltartásának és kiképzé
sének költségei, az államköltsegvetésf, illető
leg a honvédelmi tárczát terhelik; e tekin
tetben tehát a honvéd hadapröd iskolákban 
valamennyi hely díjmentes s a növendékek
ért csak az évi tandíj fizetendő. A tandíj, 
— mely a viszonyokhoz képest idörő-ldőre 
újból allapitiatik meg — az 1898—99-ik 
tanevre következő:

a) A m. kir. honvédség, c*:. és kir. kö
zös had-ereg és hadil<ngeré>zet tényleg* - 
nyugdíjas es rokkant állományának összes 
állománycsoportj.iiba tartozó tisztek, evan
gélikus és görög-katholikus katonai tisztvise
lők, katonai karmesterek, altisztek es rang- 
osztalyba nem sorolt katonai havi díjasok 
törvényes vagy törvényesített fiai számára 
évenként 12 torint.

h) tartalékos és „szolgálati viszony*-bán 
levő tisztek, továbbá udvari és polgári állatni 
tisztviselők és alkalmazottak nemkülön
ben törvényhatósági tisztviselők törvényes 
vagy törvényesített fiai számára évenként 
80 frt.

cl Minden egyéb állampolgár fiai sza
mára évenként 150 frt.

Ezen tandíjfizetés kötelezettségére való 
tekintettel tehát a folyó évben betöltendő 
2<H) hely a következőképen oszlik meg:

a) 169 üzeleses hely, a mely helyek után 
járó tandíjat a lelvett növendékek hozzátar
tozói kötelesek viselni;

h) 31 alapitvánvos hely, a mely helyek 
után járó tandíj az e czélra létesített alapít
ványok jövedelméből fedeztetik s ugyanabból 
még 50 frt évi zsebpénzzel is láttatnak el a 
felvett növendékek: ezen alapitványos he
lyek között van Debreczen sz. kir. városnak is 
egy alapítványa, melyre igényjogosultsággal 
debreczen i illetőségű ifjak bírnak; ilyenek nem 
létében bármely más illetőségű magyar állam
polgárok.

A lovassági szolgálatra kiképzendő vala
mennyi növendékért, a rendes tandíjon felül 
még 200 frt fizetendő a IVr-ik évfolyamba 
lovagló-oktatáshoz megkívánt szükségletek 
beszerzésére.

A magasabb évfolyamokba felvételnek 
helye nincsen.



N Y  I R E O Y H Á Z A ,

Folyamodványok fizetéses helyekért köz
vetlenül a pécsi vaj!y a nagyváradi honvéd- 
hadapródiskola parancsnokságánál nyújtandók 
be és pedig junius hó ló-tői kezdődőleg 
augusztus lá-ig.

Az uj la jstrom rendsze r.
Május 1-sején a járásbíróságoknál a 

kezelésben nagy változás állolt be amennyi
ben az eddigi ügyvitel helyett a lajstrom- 
rendszer lepett életbe.

Ez alkalomból a nyíregyházi kir. járás
bíróság vezetője Nagy Lajos járásbiró áltál 
készített és a törvényszéki elnök áltál jóvá
hagyott uj ügy beoszt ást, a jegyzői irodák 
felállítására vonatkozó rendelkezést és egyeb 
intézkedéseket a közönség tájékoztatása vé
gett a következőkben ismertetjük:

1. N a g y  L a jo s  já r á s b ir ó  i n t é z i :

1. Az elnöki ügyeket (El. lajstrom.)
2. Az egyességi ügyeket (Eg. lajstrom.)
3. A fizetési meghagyásokat (Eli: lajst., 

Fm. lajstrom.)
4. A sommás pereket A —K betűk (1. 

sp. lajst.)
Jegyzői iroda s lajstrom vezetője Mar- 

tinyi Ödön írnok, ennek a helyettese Leövey 
Bertalan írnok.

I I .  I fa l /a i /  G yő ző  já r á s b ir ó  i n t é z i :

1. Az összes örökösödési ügyeket (ó. 
lajstrom) s az összes örökösödési ügyekbeni 
megkereséseket.

Jegyzői iroda s lajstrom vezetője Pász
tor Péter napi díjas, ennek helyettese Kova- 
lik Kornél írnok.

I I I .  I ) r .  S za lu > I m r e  a ib iró  in té z i :

1. A som. pereket L. betűből végig (II. 
sp. lajstrom )

2. az anyakönyvi ügyeket. (A. lajstrom.)
3. a polgári ügyekben érkező megkere

séseket, (M. lajstrom.)
4. polgári vegyes Ügyeket, (Pv. lajstrom.)
5. lakbén ügyeket.
Jegyzői iroda s lajstrom vezetője Leö- 

vev Bei talán írnok, helyettese M.irlinyi Ödön 
írnok.

I V .  Boáét l \ i l  a lb iro  in t é z i :

1. A végrehajtási ügyeket, (V. lajstrom.)
2. a vétség és ki húga si ügyeket P. be

tűtől végig, (II. B. lajstrom.)
Jegyzői iroda a lajstrom vezetője Ková

lik Kornél Írnok, ennek helyettese Magyar 
András napi díjas.

V. T ó th  B á l  a ib iró  in té z i:
1 A vétség és kihugási ügyeket A—O 

betűig. (I. B. lajst.)
2. A büntető ügyekre vonatkozó inog- 

kereséseket (Bm, lajst.)
3. A büntető vegyes ügyeket (Bv. lajst.)
Jegyzői iroda a lajstrom vezetője Ma

gyar András napidijjas, helyettese Pásztor 
Peter napidijjas.

A közös járasbirósági iroda vezetője 
Husznay Sándor Írnok, ki egyszersmind az 
irattárt is kezeli, ki mellé osztatnak be az 
irodákat vezető Írnokokon és napidijjasokon 
kívül a többi alkalmazásban lévő nupidijjasok, 
a kik az egyes jegyzői irodákból kapott ha
tározatokat lemásolják.

A szóbeli kereseteket, kérelmeket és 1 
nyilatkozatokat minden szerdán és szombaton 
délután 3 — 5 óráig.

a) polgári ügyekben felveszi Dr. Szabó 
Imre albiro,

b) vétség és kihágási ügyekben Tóth 
Pál aibiró, kihez segédkezésre a joggyakor
nok van beosztva,

c) egyezség és fizetési meghagyási ügyek
ben Nagy Lajos járásbiró mellett beosztott 
aljegyző.

A felek polgári ügyei; tárgyalása vegeit 
minden héten szerdán és szombaton délelőtt 
9—11 óráig idézi s nélkül megjelenhetnek.

A jegyzői irodák a felek részére nyitva 
vannak minden hétköznapon délelőtt 8—9-ig, 
délután 2—3-ig. Ünnep és vasárnapokon 
délelőtt 9—10 óráig

A gyűjtő szekrény kiürítésének időpontja 
hétköznapokon délelőtt 11, délután 4 óra, 
ünnep és vasárnapokon délelőtt 10 óra.

A gyűjtő szekrények kiürilését s a napi 
posta felbontását eszközlendi Martinyi Ödön 
írnok.

Az ifjú ság  hangversenye.
A múlt szombaton este folyt le a fő

gimnázium dísztermében az ifjúság által az 
aradi tornaversenyen leendő részvétel költ
ségeinek fedezésére rendezett hangverseny 
és pedig nyomban hozzátehetjük, hogy a 
legszebb eredménynyel.

A terem zsúfolásig megtelt előkelő kö
zönséggel, amely az estélyen nemcsak kelle
mes szórakozást találi. de halásnak is mutat
kozott a közreműködők mindegyike irányá
ban, akik azt meg is érdemeltek.

Az estély változatos műsorát a főgim
náziumi daloskör nyitotta meg Santroch 
Alajos karmester és énektanár vezénylete 
alatt Gaál Fereucz románczával, bizonyságot 
téve ezúttal is arról, hogy az ifjúság a kar
énekeket is sikerrel sajátítja el avatott veze
tés mellett.

Azután Baruch Erna VII. o. tan. sza
valta el Várady Antalnak ,11. Rákóczy Fe- 
rencz Rodostón" czimü melodrámáját meg
lepő higgadtsággal és helyes felfogással. Az 
Ábrányi Kornél által szerzett zenei kíséretet 
Santroch Alajos játszotta zongorán.

Ezótán Sarvay Ilonka k. a. játszotta el 
zongorán Ábrányi Kornélnak „A fehér liliom 
mennyegzője* czimü ,virágregeu-jét érzéssel 
és nagy hatással, úgy hogy a felhangzó 
tapsviharra számát meg is kellelt toldania.

Utána Se.rty Kálmán VII. o. tanuló egy 
tánezmester tragikomikus monológját adta 
elő, folytonos derültségben tartva a hallga
tóságot ügyes hanghordozással és tótos dia
lektusával.

A főgimnázium zeneköre által előadott 
(Javolte fejezte be a műsor első részét.

A második részt Mdjerszky Xeliikc k. u. 
nyitotta meg magvar népdalokkal czigany- 
zene kiséret melleit, ismét bizonyságot léve 
arról, hogy kellemes behízelgő hangja hang
versenyeink egyik újabb szívesen hallott 
énekesnőjévé avatja. A közönség ezúttal sem 
érte be raadás nélkül.

Csiky József VII. o. tan. és Bergstein 
Emil VI. o tan. egy B riot-féle duettel bi
zonyítottak be, hogy jó hegedűsök.

Utánuk Bleuer Ilózsika k. a. Tóth Kál
mánnak .Gyöngyvirág* czimü poetikus költe
ményét szavalta el igen szépen kellemes or
gánumával, rokonszenves hanghordozással.

llaghy János és Horváth Brr ti Vili. o. 
tanulók sikerült czimbalom kettőse után a 
főgimnáziumi daloskör a Huber-féle dalár- 
indulóval zárta be az ünnepélyt, amelynek 
tiszta jövedelme felülhaladja a 200 forintot.

Hírek.
— Lapunk felelős szerkesztője m int 

tartalékos hadnauy őt heti feuyvereya- 
korlatra vonulván be, távolléte alatt a 
lap szellemi részéért társszerkesztőnk a 
felelős.

—  Uj alesperes. Az egri érsek Bctrovitz 
Gyula orosi rk. plébánost, alesperessé ne
vezte ki.

—  Anyakönyvvezetői kinevezések. A bel
ügyminiszter a nyíregyházi állami anyakönyvi 
hivatal vezetése, illetve az nnyakönyvvezetői 
teendők teljesítése alól Bencs László polgár
mestert felmentvén, anyakönyvvezetővé Ober- 
léinder Zsigmond eddigi I. nnyakönyvvezelő 
helyei lest, Álmos Zoltánt |>ed:g anyakönvv-

vezető helyettessé nevezte ki. Ezzel kapcso
latban megemlítjük, hogy az anyakönyvi 
hivatal eddigi helyéről a földszintre, Sexty 
Gyula tanácsos volt hivalos szobájába költö
zik át.

—  Őfelsége és Kossuth Lajos arczképe.
Többszőr említést tettünk már arról, hogy 
a város képviselőtestülete a városháza gyü- 
lésterme számára őfelsége és Kossuth Lajos 
arczképének megfestését határozta el. — E 
tárgyban Bencs László polgármester a múlt 
héten csütörtökön délutánra értekezletet hi
vott össze. Az értekezlet hosszabb eszmecsere 
után abban állapodott meg, hogy őfelségé
nek és Kossuth Lajosnak Budapesten a var
megyeháza és városháza dísztermeiben levő 
s Benczúr Miklós által festett képeiről készít
tet másolatokat valamely nevesebb festő
művésszel, természetesen az illető tulajdonos 
törvényhatóságok és a festőművész beleegye
zésével. A beleegyezes kinyerésére Ferlicska 
Kálmán és Mesko László orsz. képviselők és 
Somogyi Gyula biz. tagokból álló küldöttsé
get kérnek fel. Az engedély megnyerése után 
a lemásolásra pályázat lóg hirdettetni. — 
Kapcsolatban megemlítjük, hogy a Kovács 
János debreczeni festő által készített, a vá
rosháza nagytermében kiállított és a város
nak megvételre feiajanlott Kossuth kép meg
szerzéséről a nemrégiben itt járt Kossuth Fe- 
rencz véleményének megtudása után az ér
tekezlet hallani sem akart.

— A fögimnaziumi vallástariári állás be
töltése tárgyában a főgimnázium kormányzó 
tanácsa ülé»t tartván, a beérkezett 22 pályá
zatot tárgyalás alá vette. A 22 pályázó kö
zül j időközben visszalépvén, a 20 pályázó 
közül a következőket es a következő >or- 
rendben jelöltek ki választás aki: első helyen 
Adorján Ferencz f.-lövői vallástanárt, máso
dik helyen Rosta Ferencz soproni vallásta
nárt, harmadik helyen llmnriczi Bcla aszódi 
segéd lel készt, azután Kemény Lajos lelkészt, 
Varga Márton tokaji lelkészt, Ündrejovith 
Sándor helybeli segedlelkészt es Jungman Géza 
felső-kemenczei lelkészt

— A színház sorsa. A nyíregyházi szín
ház tudvalevőleg arra a sersra jutott, hogy 
nemsokára dobszó mellett kérdik: ki ad töb
bet érte? Hogy a színház ezt a tragédiát el
kerülje, a színház-részvény társaság igazgató
sága ajánlatot tett a városnak, amelyben ki
jelentette, hogy a színházat a rajta levő 
mintegy *-',000 forintnyi teher átvállalásáért 
a város tulajdonába bocsátja át. A képvi
selőtestület ápril havi rendes közgyűlésen 
foglalkozott a részvénytársaság ezen kérvé
nyével, a községi törvény értelmében azt ér
demleges tárgyalásra egy harmincz nap múlva 
tartandó közgyűlésre tűzvén ki s elrendelvén, 
hogy addig a kérdés a megfelelő bizottságok 
áltál vetessek tárgyalás alá. E tárgyban a 
mull pénteken délután Bencs László polgár
mester a képviselőtestület tagjaiból egy na
gyobb értekezletet hivott össze. Az értekezlet 
abban állapodott meg, hogy elvileg a szín
ház megvételét ajánlja, .» megvétel módoza
tainak megbeszélését azonban a jogügyi és 
a pénzügyi szakosztályoknak engedte át. A 
jogügyi szakosztály a kedden délután tartott 
ülésében vette tárgyalás aia a színház átvé
telének kérdését s abban állapodott meg, 
hogy a város a szintiázat ne magánúton 
vegye meg, hanem a már kitűzött árverésen. 
A színházra az árverés augusztus hó G-ára 
van kitűzve, tehát még sem kerülheti el azt 
a tragikus jelenetet, amelyben dobszó mel
lett hivatalos rideg hang teszi fel a kérdést: 
Ki ad többet érte?

—  Gyászjelentések. Pilisi és szilassi Pilisy 
Jerne, férjezett turiki és komjatnai Thuránszk) 
Lászlóné, férje es gyermekei László és Judith, 
pilisi és szilassi Pilisy Sarolta férjezett dolhai 
és petrovai Petrovay JAnosné, férje és gyer
mekei Nándor és Ilike, pilisi és szilassi Pilisy 
Nándor és neje borzovai és Téglássy Boró 
úgy a magok, mint a nagyszámú rokonság 
nevében is, fájdalommal telt szívvel jelentik 
a forrón szeretett legjobb apának, apósnak.
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illetve nagyapának pilisi és szilassi Pilisy 
Ferdmánd a bodrogközi választókerület volt 
országgyűlési képviselőjének, az alsó-zemplén- 
megyei reform, egyház világi tanácsbirájának 
eletenek 65-ik évében hosszú szenvedés után 
folyo hó 25-én reggel 5 órakor történt gyá
szos kimúltál. A boldogulnak hült tetemei 
e hó 27-en délután 3 makor fognak a ref. 
egyház szertartásai szerint az abauj-szantói 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. Abauj- 
Szántó, 1898. április hó 25-én. Soha ki 
nem alvó emlékezet kisérje sirjába! — A 
pótolhatatlan veszteség felett érzett mély fáj
dalommal tudatjuk számos rokonok nevében 
is, hogy a felejthetetlen jó testvér Vitás Gyula 
lórántliázi volt ev. ref. lelkész és megye
bizottsági tag élete 36. s közhasznú lelkeszi 
tevékenységének 10-ik evében t. hó 25-én 
ejjel 1 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. 
Hült tetemei f. hó 26-án d. u. 2 órakor 
fognak a lorantházi ev. ref. sirkertben örök 
nyugalomra tetetni. Lórantháza, 1898. április 
25. Áldás és béke lengjen porai fölött. Vitéz 
Mária, férjezett Bekényi Janosné gyermekei
vel. Vitéz Lajos s neje Tatár Etelka gyér 
mekeivel.

—  Szeszgyár és hizlaló-telep. A  Schlichter 
Gyula honvedhuszár százados kezdeménye
zése folytan Nyíregyházán létesítendő gaz
dasági szeszgyár, finomító es ezzel kapcso
latos sertéshizlaló telep ügyeben báró Feilitzch 
Berthoid főipán, ki ezt a — kózgazdasagi 
érdekeinkre nagyfontossagu kezdeményezést 
már eleve fölkarolta — e hó 9-dikére érte
kezletet hivott össze. Az értekezletet a fóispani 
hivatal helyiségeiben fogják megtartani.

— A vasárnapi dalestélyre a városi dal
egylet a következő meghívót bocsátotta ki: 
A nyíregyházi városi dalegylet a f. évi aradi 
országos dalverseny költségeinek fedezésére, 
Santroch Alajos karnagy vezetése alatt folyo 
1896. évi május ho 8-án, vasárnap a Korona 
szálloda dísztermében dalestélyt tart, melyre 
czimzettet és családját tisztelettel meghívja. 
Felültizetéscket az egylet köszönettel fogad s 
hirlapilag nyugtáz. Belcpő-dij: Személyenkint 
60 kr. A zenei Benczy Gyula zenekara, ele
ieket es italokat Bauuieist* r Ernő johirnevú 
vendéglős szolgáltatja. Kezdete esie 8 órakor. 
Felkérjük a nagyérdemű közönségéi, hogy 
az előadandó karokat csendben meg Ital Igát ni 
szíveskedjek. Müsorozat: 1. Párisi ifjak, Adams- 
tol. 2. Feher galamb dalegyveleg, Szeii.irmay 
E.-tól. Fohá?z, Krecsák János tenor es 
Mayer Ferencz baritori solojaival, Iluber 
K.-tol. 4. Magyar népdalok (uj). Hoppé H.-től. 
ó. Sóhajtás, az aradi országos dalverseny 
közös verseny darabjai (uj), Gual F.—tői. 6. 
Eredeti népdalok, Gial F.-töl.

—  A távírda szolgálati idő leszállítása. 
A szoczializmusnak Szabolcsvarmegyében va
ló fellépte alkalmával a varmegye főispánja

• . T ; - I .
Gaván, Nagy-Kallóban, Mándokon és Nyir- 
Bátorban a távírda szolgálat este 9 óráig 
tartson, minthogy azonban erre már szükség 
nincsen, nevezett helyeken a tárvirda szolgá
lat ezután ismét csak este 6 óráig fog tartani.

— Milleniumi emlékünnep. Az évezredes 
nemzeti ünnep alkalmából tudvalevőleg má
jus 10-ike iskolai ünneppé avattatott, amely 
napon a középiskolákban emlékünnepek tar
tandók. Május 10-én emlékünnepélyt ren
dez tehát a helybeli főgimnázium is. amelyen 
az ünnepi beszedet dr. Vietórisz József fő
gimnáziumi tanár fogja tartani.

—  A nyíregyházi színház részvénytársaság 
az lb97-ik évi rendes közgyűlését a folyó 
évi május hó 17-ikén délután 5 órakor a 
városháza nagytermében tartja meg. A köz
gyűlés targysorozata a kővetkező 1. Igazgató- 
sági jelentés az 1897-ik évről szóló üzleti 
zárszámadások bemutatásával. 2. Felügyelő
bizottság jelentése az évi mérleg és az igaz
gatóság javaslati tárgyában. 3. Annak elha
tározása, hogy a részvényesek a részvény- 
tőkéhez való összes jogukról Icmondanak-e 
azon esetre, ha a tulajdonukat képező szín
ház bármi utón cladatik ? 1. Az igazgatóság 
7 tagjának megválasztása.

N Y Í R E G Y H Á Z A .

— Képkiállitás. K a s s a i  Nándor nagykál- 
lói gimnáziumi rajztanár a városháza tanács
termében több olajfestmény, krétarajz és 
rézmetszetből összeállított képgyűjteményt 
állított ki megtekintés ezeljából. Az érdekes 
képkiállitás, amely mesterének főként rajzo
lásban ügyességét dicséri, a hivatalos órák 
alatt díjtalanul tekinthető meg. Ajánljuk ol
vasóink figyelmébe.

— Majális. Napok óta nagy a kereslet 
az apró, gyermekeknek való dohok között. 
Pörög is a dob város szerte, már tudniillik 
annyira, amennyire azok az apró puha ke
zecskék pörgetni tudják. Közeledik a majális, 
a gyermekek igazi tavaszi ünnepe. Az ösz- 
szes elemi iskolák majálisa ugyanis a kedvező 
meleg időjárás miatt a jövő héten keddre, 
május 10-ére van kitűzve. Csak aztán el ne 
rontaná valami rósz időjaz apróságok örömét!

— Próba bál. Alföldy Karoly tuneztanitó 
május hó 7-én, szombaton a „Korona* szál
loda tánctezrmében tartja meg növendékeivel 
a próba-bált, a következő sorrenddel: 1. A 
vizsga ünnepélyes megnyitása az összes 
tanítványokkal. Pás de Ouatre. Kezd. 2. Me
nüét de la Cour, tánczoljak: Tahy Ernőké 
és Führer Margitka. Hal. 3. Graziamul leg- 
ujab körtáncz. Kezd. 4 La Davotte, franczia 
társas tánc*. Mind. 5. Polka franeaise C. 
Arcadieu, uj körtáncz. 7. Tarantella olasz so- 
lo táncz, lejti: Hildák Juliska. Mind. 8. Wal- 
zer. 9. Magyar szóló, lejtik : Kovács P. Anna, 
Lakn-r Lenke, Orsovszky László, Haas Sán
dor. Hal. 10. Körmagyar. — Csárdás mind
nyájan. Mind. 1 I, Mazurka. hölgy válasz. Hal. 
12. Pás de Patineurs, uj kórtá< ez. Mind. 13. 
Kreuz polka. Hal. 11. Glaopp. Mind. 15. Frao- 
czi négyen, — csárdás. 8-urától 9-ig szünet.
9 < rátoí tánezrend szerint. Belépő dij: Szemé
lyenként 2 korona. Növendék-jegy 1 korona. 
Kezdete délután 5 órakor. Jegyek előre vált
halók: Tahy István, Kuzsonyi testvérek urak 
divatkereskedésében és Blumberg József kez- 
tyü-gyóroe úr üzletében.

— A főgimnáziumi ifjúság majálisa ez év
ben junius hó 1-én lóg megtartatni. A ren
dezőség élén ezúttal is l'orubszky Fái és dr. 
Vietórisz József tanárok állanak mint társ
elnökök.

— Munkás igazolványok. Nyíregyháza va
ros aljegyzői hivatalában márczius 23-ik.i 
óta tegnapig összesen 1*77 munkás igazol
ványt vallottak ki.

A szabolcsmegyei alt. tanító-egyesület. 
.Kisvárdai járáskőre* Kisvárdán, f. ho tl-* n 
d. e. 9 or.ikor az áll. iskolában tavasai ren
des gyű t tartj kővetkező tárgysorozattal: 
i. Elnöki megnyitó. 2. A in. ül**s jkönyvé
nek hitelesítése. A központi bizottság 
által kitűzött „Vita-teteP-röl szoló érkezes 
felolvasás i : Fischer Ármin, Seres Gáspár és 
Gyüre Péter egyleti tagok által. 4 Gyak. 
előadás a földrajz kövéből. 5 A vita-tétel 
es gyak. előadás biralata. 0 . Indítványok.
7. A . ki*várda-vidéki népnevelési egyesület.* 
30 írt. adományának odaítélése szegény- 
sorsú, de szorgalmas tanítónak. 8. Tisztuji- 
tás. 9 . A jkör kebelében alakult „Önsegélyző 
egyesület* évi gyűlés -. Előnyős közebédről 
gondoskodva leend, ha a tagok kellő időben 
jelentkeznek.

—  A helybeli ipar-testület évi közgyűlése, 
miután a folyó hó 1-re összehívott határo
zatképes nem volt, folyó hó lá-én fog meg
tartani. Mint Ilire jár, az ipartestületi tagok 
egy tekintélyes része erősen szervezkedik a 
jelenlegi elöljáróság és elnök kibuktatására 
és pedig azért, mert az ez évi február havá
ban tartott előljárósági gyűlés, az elnök in
dítványára, a csak ideiglenesen, egy évre 
megválasztott testületi jegyzőt újólag meg
választottnak nyilvánította, anélkül, hogy 
erre a közgyűléstől előzetes megbízása lett 
volna s anélkül, hogy ezen választást az előbb 
említett időben megtartott előljárósági gyű
lés tárgysorozatába szabályszerűleg felvette 
volna.

— Tüzek. Vasárnap, május elsején két iz-
b'-n is tű/, ütött ki Nyíregyházán. Délután |

három óra tájbin az izralita közfürdő gyul- 
adt ki a Ligetsoron. A tüzet azonbjn idejé
ben észrevették és el is oltották a közeli rab- 
há/.ban foglalatoskodó rabok, mielőtt na
gyobb kárt tett volna. — A in isik tűz 9 óra 
után ütött ki. A Tokaj felé vezető kőut 
mentén levő járványkórhaz gyuladt ki isme
retlen okból s a tűzoltóság megfeszített mun
kája mellet is teljesen leégett. Az egyik ólban 
a felügyelőnek négy sértésé is beegett.

—  Halálos pattanás. A helyben állomá
sozó honvedhuszár osztály egyik közlegényé
nek arczán egy pattanás támadt, amelyet 
körmével elvakart. Az elvakarás következté
ben azonban vérmérgezést kapott s az orvosok 
minden igyekezete daczára belehalt. A szeren
csétlenül járt huszárt tegnap délután temették, 
megfelelő katonai diszszel.

—  A kártyavetés eredménye. A múlt 
héten pénteken Tisza-Polgárra egy fiatal 
oláh czigányasszony vetődött be, ki minden 
háznál kináigatla kártyavető művészetét. A 
többek között Enczi János földmives házát 
is meglátogatta, kínéi esaK egy idősebb asz- 
szony es két leány volt otthon. Ezek eleinte 
vonakodtak kártyát vettetni, de az oláli 
czigányasszonynak ékes beszéde felébresztette 
bennük a jövendő tiUainak lu íkészési hajla
mát. Ekkor az oláh czigányasszony — látva, 
hogy őket czeljainak megvalósítására meg
nyerhette, — előadta, hogy a kartyavetés 
csak akkor lesz érvényes, ha az idősebb 
asszony elmegy a huszadik házba es a leányok 
minden selyemkendőt, ruhát összeszednek es 
összekötnek egy csomóba. Az oiah czigány
asszony szava parancs volt, teljesítették 
akaratát, az idősebb asszony elment hazulról 
a huszadik szomszédba, amikor is a czigány
asszony — hogy minél foganatosabb legyen 
kártya vetése — egy üvegcsét vett elő, melyet 
a két leánynak meg kellet szagolni . . . .  
Ezután a kel leány elaludt s a mar ekkor 
csomagba kötött selyem kendőket s holmi 
értékes holmikat magához vette s eltűnt vele 
a községből. A t.-polgári csendőrök a nyomo-

1 zást azonnal megindítottak tAlene s rövid 
idő alatt Nánáson sikerült elfogni a kártya
vető czigányasszouyl s visszakis- iték Polgárra, 
a topot holmikkal együtt.

— Legfelsőbb kitüntetés. Muuthuer Ödön 
vilgszerle ismert budapesti mag-nagykereske
dőnek, kinek az orosz czar uItal történt ma
gas kitüntetéséről csak a napoko.in emlékez
tünk UK‘g. ő lélsegc a kira'y a csősz, es kir. 
udvari szállítói czimet adományozta.

— Pénz kormányozza a világot! Könnyű 
és biztos módot nyújt az egyúltkormaiiyo- 
zásiioz a in. kir. szab. osztalysorsjatekban 
való részvétel, melynek föelárusitoi teliír

I Lajos é s  társa Budapest, Gizelm-ter 5. sze-
I rencse-sorsjegyek legpontosabb szállításáról 

biztosítanak. Á Feher Lajos es Tarsa czeg a 
legjobb hírnévnek örvend, ennélfogva aján
latos. hogy a most kezdődő uj sorsjátékhoz 
a megrendelésekről ezen czégnél idejekorán 
gondoskodjunk, miután a sorsjegykészlet a 
nagymérvű érdeklődés folytán apad. Egye
bekben felhívjuk olvasóink figyelmét Fehér 
Lajos es Társa lapunkban foglalt hirdetésére.

— Uj vasúti menetrend. Május elsejével 
szokás szerint uj menetrend lépett életbe az 
államvasutak vonalain, amely némi változá
sokat okozott a vonatok Nyíregyházára érke
zésének és Nyíregyházáról indulásának idő
pontjaiban is. Ezen változások közül neve
zetesebbek a kővetkezők: a Debreczcn felől 
este érkező személyvonat, amelynek a Buda
pestről délután induló gyorsvonathoz van 
csatlakozása, az eddigi 9 óra 33 perez he
lyett már 8 óra 20 pereikor megérkezik. Itt 
azonban bevárja a Csap felől 9 órakor meg
érkező vonatot s csak 50 pereznyi tartózko
dás után, vagyis 9 óra 10 perczkor indul 
tovább Szerencs felé. A Debreczcn és Sze
rencs felöl érkező é* felé induló többi vona
toknál változás nincs. A Csap felé induló és 
onnan érkező vonatoknál a következő válto
zások állották elő: Az eddig délután 1 óra 
10 perczkor induló vonat már 11 óra 2
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perczkor indul, úgy hogy Csapon csatlako
zása van az Ujhely, Szerencs, Budapest felé 
menő gyorsvonathoz, amely Budapestre este 
10 órakor érkezik. Az este induló vonat 6 
óra 47 perez helyett Gora 51 perczkor indul. 
A Csap felől eddig délután 2 óra 44 percz
kor érkező vonat 5 óra 23 perczkor érkezik 
s igy közvetlen csatlakozása van Szerencs 
felé. Az eddig este 9 óra 23 perczkor érke
zett vonat pedig már 9 órakor megérkezik. 
A többi vonatoknál, úgyszintén a Mátészalka 
es Tisza-Polgár felé közlekedő vonatoknál 
változás nincs. A vonatok érkezési és indulási 
idejét a következő táblázatban állítottuk össze :

Dcbreczen

Szerencs

Csap 
Máté-
szallca

felől érk. d, 
felé ind.

felé ind.

Óra t  Óra Ö it  i ÓraQ.|| | pe
rcz

|
d. e. 9 t. d. u. f>1 8 d. U.8 20
d. e. 6 U d.e.10 5 d.u.6 40
d. e. 6 29|d.e.l0 45 d. u. 6 36
d. e. 9 52 d. u. 531 d. u.!l 10
d. e. 843 |d. u. &-'3d.u.!i —

d. e. 6 16 d.u. 12O'/ J. u.fi 51
i. e. 6 zm. u. 4 58
d.c.7 —In. u. 6 52
J.c. 651 id. u. 5 13
d. e. 7|3G : i. u. 5 36y

— Megrendelésre való felhívás. Épen most 
jelent meg Latnpel Köbért — Wodianer F. 
és fiai cs. és kir. udvari könyvkereskedésében 
Egiptom művészete, irta Körösi László ár. 
A harinincz és fél ívre, 481- lapra terjedő, 
komoly diszsel kiállított művet Juhász Ár
pád kétszázötven rajza ékesíti, jórészt egip- 
toini fényképek után. A liz fejezetre osztott 
mű megismerteti a Nílus természetét, a 
panteon rejtelmeit, a Fáraók történetét, az 
egiptomi írást, az építés, a képfaragás es 
képírás művészetét, a művészeti ipart, a ze
nét és az irodalmat. A nagy művészei törté
neti tanulmány a közoktatásügyi minisztérium 
által a tanárok számára icndezett egiptomi 
tanulmány-út eredménye. Ara öt forint s 
megrendelhető Körösi László dr. nevén Buda
pesten, VI. kér., Kötvös-utcza 44. sz. alatt. 
Kgiptoin az emberi művelődés őshazája. Egip
tom művészete a művészetek történetének 
ősforrása A művészettörténeti ismeretek pe
dig kiegészítői az irodalmi műveltségnek. 
Épen azért őszintén ajánljuk mindazoknak, 
kik a művészetek rendszeres történetének ta
nulmányozásában léleknemesitő tanulságot és 
szivképző gyönyört keresnek.

— Magyarország népesedése márcziusban. 
A magyar Királyi központi statisztikai hiva
tal .Havi Közleményei"-nek most megjelent 
marezius havi füzetéből vesszük a márczius
hónap népesedésére vonatkozó kővetkező 
főbb adatokat: Magyarországon és Fiúmé
ban az élve szülöttek száma volt a lefolyt 
márczius hónapban 56.949, a halva szülöt
teké 1.241. Hét évnél fiatalabb korban 
22.762-en, hét évnél idősebb korban 23.173-an 
haltak el, úgy, hogy a halálozások összes 
száma 45.935. A népesség természetes sza
porodási tehát 11.014. A népesedési mérleg 
sokkal kedvezőtlenebb az idei márczius hó
napban, mint a tavalyiban: vagy háromezer
rel kevesebb a szüleles s mintegy 4.000-nél 
több a halálozás s igy a népszaporodás 
7.000-rel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. 
Még kedvezőtlenebb az eredmény, ha a folyó 
év első 3 hónapjának népesedését a múlt 
év ugyanezen időszakának népesedésével ha
sonlítjuk össze: a tavalyi első évnegyed ter
mészetes szaporodása meghaladta a 47 
ezret, mig az idei 3 első hónap szaporodása 
a 38 ezret sem éri el. Aránylag a legtöbb 
születés a Tiszán inneni megyékre, a leg
kevesebb megint a Dunántúlra jut; az egyes 
megyék közül Szabolcsmegye mutatja a leg
magasabb arányszámot, a legalacsonyabbat 
pedig Fogaras tünteti fel. A szabad királyi 
és törvényhatósági joggal felruházott városok 
közül születések tekintetében az első helyen 
Szabadka all, az utolsón Győr. A halandó
ság legerősebb volt Erdélyben, legkisebb a 
Dunán túl, ugyanazon ország-részben, amely 
aránylag a legkevesebb születést mutatja fel.

A törvényhatóságok közül a legmagasabb 
halálozási arányszámmal Szilágy szerepel, a 
melylyel szemben a legkedvezőbb arányszá
mot Brassó megye mulatja. A városi tör
vényhatóságok közül halandóság tekintetében 
Újvidék állott legjobban, Pécs legrosszabbul. 
A szaporodás aránylag legerősebb volt az 
ország legmagyarabb részében: a Duna- 
Tisza közén, leggyengébb a Tisza-Maros 
szögén és Erdélyben. Az egyes megyék kö
zül Bereg szaporodott legjobban, 13 vár
megye pedig fogyott, közöttük a legerőseb
ben Szilágy, ahol a fogyás aggasztó jelen
sége immár állandósult. Városi törvényha
tóságaink közül Selmecz- és Belabánya sze
repel a legmagasabb szaporodási arányszám
mal, Pécs, Komárom, Baja, Zombor, Ver- 
secz és Pancsova pedig fogytak. Márcziusban 
közel 360 olyan község volt, ahol a halálo
zások száma több mint öttel múlta felül a 
születésekét. Egész sereg olyan községet ta
lálunk, ahol egy születés sem volt, a halál
esetek száma 6—9 közt váltakozott. A szi
lágymegyei Inon 15-re, Lompérten 14-re 
megy a halálozások száma, a temesmegyei 
Iklodán 13-at tesz ki, egyik helyen sem volt 
egy születés sem. A sárosmegyei Kurón sem 
születés, a halottak száma meg 12-re rúg, 
voltjkőzülök 11 — 7 éven aluli a kanyaró ál
dozata. A trcncsénmcgyei Bellán 4 születés
sel szemben 28 halálozás áll, közülük 7-et a 
kanyaró okozott.

A p ró ságo k  a hétről.
A főgimnáziumi ifjúság hangversenyén 

a főgimnázium díszterme a szó szoros értel
mében kicsinynek bizonyult Maga a terem 
zsúfolva volt, pedig sokan a szomszédos 
teremből, meg a folyosón a nyitott ajtókon 
át hallgatlak a műsor egyes számait.

Pedig mikor a gimnázium épületét épí
tették, milyen nagynak, szinte túlságosnak 
találták sokan.

Azóta másfél évtized sem telt el.

termében, arra számítván, hogy a képet a 
város megveszi.

A képről ugyancsak annak idején a Nyí
regyháza azt találta Írni, hogy egynél jóval 
több hibában szenved s a hibák közül el is 
sorolt vagy egy tuczatot.

A Nyíregyházát akkor azok, akik a Ko
vács János festette képtől el voltak ragadtat
va, azzal is vádolták, hogy olyan dologról 
nyilvánított véleményt, amihez — laikus, s 
akik ezt hirdették, nagyban bizakodtak a 
Nyíregyházára készülő Kosuth Ferencz ked
vezőnek remélt véleményében.

Kossuth Ferencz itt is járt Nyíregyházán, 
még is tekintette a képet, hanem vélemé
nyét nem hozta nyilvánosságra, csak a pol
gármesternek mondta el bizalmasan.

A polgármester viszont ép oly bizalma
san mondta el a Kossuth Ferencz vélemé
nyét a képről a városháza gyűlésterme szá
mára őfelsége és Kossuth Lajos megfestendő 
arczképeinek ügyében összehívott értekezle
ten s ennek a bizalmasan tudatott vélemény
nek az eredménye az, hogy az értekezlet 
tudni sem akart u Kovács János által festett 
kép megszerzéséről.

Színház.
Színházi jelentés és bérlet hirdetés.

Van szerencsém Nyíregyháza város és 
vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, ini- 
szeiint jelesen szervezett dráma-, vígjáték* *, 
népszínmű- és operette társulatom es saját 
zenekarommal előadásaim sorozatát szomba
ton, 1893. május hó 14-ikén „A varazs- 
gyűrü," Planquelte remek zenéjü operettjé
vel megkezdem.

Színtársulati névsor: Nők: Bíró Irén 
kardalnoknü és segédszinésznő. Borossné 
Mariska kardalnoknő es segédszinésznő. Gazdy 
Aranka fiatal hősnő és szende, llevcsy Janka 

j opera, operette coloralour énekesnő. Kovács 
i Ilona kar- és segédszinésznő. Mikey Uózsika 

kard dnoknő és segédszinésznő. Molnár Mariska
Utána jóval építették az evang. központi i 

népiskolát. Annak díszterme még nagyobb j 
s volt mar rá alkalom, hogy kicsinynek bi
zonyult az is.

Mikor a Korona v« ndéglőt építették, 
annak láiicztermét. amely az elemi iskoláé- j 
nál is jóval nagyobb, sokan szintén tulnagy- , 
nak tahtllák a fogadásokat ajánlottak, hogy i 
ötven év alatt se lesz tele egyszer sem.

Pedig ha a főgimnázium, meg a nép- , 
iskola nagytermének sorsára gondolunk, bi
zony alig iia kell bevárnunk az ölven esz- j 
téridőt, hogy a korona tánezterme is kicsiny- ; 
nek fog bizonyulni.

Találóan jegyezte meg valaki a főgiin- ■ 
náziumi ifjúság hangversenyén, ahol egy 
csoport épen erről beszélgetett, hogy Nyir- 

I egyháza épen úgy tesz. mint a kamasz-fiuk 
szoktak.

Kinő a ruháiból.
Pedig a kamasz-fiuk szülei is mindig 

nagyobb ruhát csinálhatnak nekik, mint a 
minőre a csináltatás idején szükségük van.

*
Hogy az uj vasúti menetrend köztudo

mású lett, egy társaságban arról beszélget
tek, hogy most már déli 12 órakor Csap 
fele indulva, a lawocznei gyorsvonattal este 
10 órára Budapestre lehet érkezni.

A társaság egyik tagja nem látott ebben 
teljességgel semmi előnyöset, hivatkozván, 
arra, hogy hiszen Debreczen fele 11 órakor 
indulva, már '/« 9 órakor Budapestre érke
zik az ember.

— Hát az a 100 kilométer távolság 
semmi, amennyivel hosszabb utat tesz meg 
aki Csap felé utazik? — kérdi erre a csapi 
útirány lelkes híve.

*
Kovács János debreczeni festő, mint ar

ról annak idején a Nyíregyháza is megemlé- 
kezelt, Kosuth Lajosnak egy képét állította

! ki megtekintés czéljából a városháza nagy-

kardalnoknó és segédszinésznő. Mátrai Rózsi 
kar- és segédszinésznő. M. Vurhidy Rózsika 
naiva és társalgónő. Nagy Vilma komik i és 
anyaszinéíznö. Nánassy Juliska kar- es seged- 
szinesznő. Staud Margit operette és nép
színmű énekesnő. 23. Melizer Juliska Kar- es 
segédszinésznő. Tiszayné Hóim opeiette es 
népszínmű énekesnő. Takácsné Lenke kar
ós segédszinésznő. Virgay Boriska kar- és 
segédszinésznő. Varga Ilona kar- és segéd- 
szi nesznő.

Férfiak: Bálhori Vilmos kardalnok és 
segédszinész. Boro&s Pál kardalnok és segéd- 
szinész. Bállá Imre kardalnok és segédszinész. 
Gondos Alajos kar- és segédszinész. Kozma 
István opera és opeiette tenorista. Mátray 
Kálmán bonvivant és komikus. Knpossy 
Andor kar- es segédszinész. Kiss Gyula kar
ós segédszinész. Nagy Gyula kar- és segéd
szinész. Palagyi Lajos szerelmes és jellem. 
Pásztor János apa es jellem. Sárközy Lajos 
operette baritonista és népszínmű énekes. 
Sarlay Kornél komikus és társalgási. Szepesy 
Gusztáv apa és jellemezinész. Sáfrány Vilmos 
kar- és segédszinész. Tiszay Dezső operette 
buffó és jellemkomikus. Török Vilmos kar
ós segédszinész. Vojnils Béla Kar- es segéd- 
színész. Huber Miksa karnagy és 10 zenész, 
Markó Elemér súgó, özv. Cserminé Mária 
pénztárosnő, Pásztor János diszmester, 1 
segéddel. Kádár Lajos ruhatáros. 1 segéddel, 
Kállay Mihály kellékes, 2 segéddel.

Itt működésem alatt következő újdon
ságok kerülnek színre;

Arthur kalandjai, Államtitkár ur, Be
csület biró, Bohém világ, Borús szerelem, 
Niobe, Feri kisasszony, Csak párosán, Katona 
dolog, Éljen a kis iparos, Trilby, Susan, 
Folt amely tisztit, Diplomás kisasszonyok, 
Géléi kis király, Kék asszony, Kukta kis
asszony, Trilbyk (az aggszűzek), Talmi her- 
czegnő, Varázs gyűrű, Crcmonai hegedűs, 
Baba, Ördög mátkája, Máiia bátyja, Fekete 
rigó. Tóim.
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Bérlet hirdetés. A több oldalról han
goztatott óhajnak készséggel engedve, szel
vény-bérlet nyittatik a következő feltételek 
mellett: 20 darab páholy-szelvény ára 70 
frt, 20 drb I. rendű támlás-szék szelvény 
ára 20 frt. 20 darab II. rendű támlás-szék 
szelvény ára 16 forint.

Ezen szelvények tetszés szerinti mennyi
ségben és bérleti előadásokra felhasználha
tók, de mindannyiszor az azon napra érvé
nyes jegyre a délelőtti 11 óráig Jakobovits 
Fanny k. a. dohánytőzsdéjében beváltandók.

A bérlet eszközlésével és bérletpénzek 
felvételével Sarlay Kornél színházi titkár bíza
tott meg. Bérletre addig is előjegyezni lehet 
Jakobovits Fanny k. a. dohánytőzsdéjében.

Nyíregyháza, 1898. május hó 4-én.
Kiváló tisztelettel:

Tisza y Dezső,
a miuVoczi nemzeti színház igazgatója.

C S A R N O K .

Széchenyiről.
Irla éi a ker-skedJ ifjak önképző eg*- ••tin-k ápr I 

2-J-iki estélyén felolvadta: H aas Ignácz.
(F oly ta tás.)

Széchenyi a kereskedelmi és ipari for
galomnak a főváros felé való terelhetését 
es annak ez által előidézendő emelkedését; 
e hid létesítése volt kezdete es mintegy be
mutatója később az egész ország területére 
kiterjedő vízrendezési es folyamszabályozási 
terveknek, közutak létesítésének; ez volt az 
első nagyobbszabasu műszaki alkotás Magyar- 
ország területen, habár nem is magyar tőké
vel, az akkori pénztelen magyar hazában 
és nem is magyar műszaki vezetőkkel az 
élén, a minőkkel ma már hál Isten ren
delkezünk. — Az még is buzdító példa 
további alkotásokra, bemutatása egy akkori 
időben még külföldön is — hát még nálunk — 
nagyszabású eszme keresztül vihető*''vének. 
És a mit Széchenyi mindennél fontosabbnak 
tartott, a lánczhid volt hivatva az első rést 
törni az általa annyira gyűlölt rendi kivált
ságokon, a lánczhid volt az első lépés az 
egyenlő teherviselés eszméjéhez — inért a j 
belefektetendő tőke gyümölcsösztelésc végett 
a nemesség vámmentességének is fel kellett j 
függesztetnie. Hihetetlen küzdelmekbe került 
mindez, nemcsak az országgyűlésen, hol 
Cziráky az ősi alkotinány temetése napjának 
nevezte azt a napot, a midőn a nemesség 
vámmentességének felfüggesztésre keresztül j 
ment, sőt sokan úgy nyilatkoztak hogy in
kább jégzajlás közt csolnakon kelnek át a ' 
Dunán, semhogy a hídon vámot fizessenek: ; 
még a pesti polgárság is akadályozta a mű 
létrejöttei és az ellen-mozgalom vezetőjének 
Kolb nevű városi kőzgyámnak el* rt eredmé
nyeiért még fáklyás zenét is ád, a mi
ről Széchenyi egy levélben keserű kifa- ! 
kadással emlékezik meg, hogy hihetetlen, 
hogy a 1‘J-ik században Pesten egy városi 
közgyámot ünnepedének azért, mert meg
akarja akadályozni, hogy végre a nemesség 
is űzessen es Pest és Buda közt állandó 
hid létesüljön.

Elkapatva pillanatnyi sikerétől, Kolb ur 
egy alkalommal Széchenyivel találkozván ; 
czélzással arra, hogy Széchenyi egyedül áll 
a hidkérdésben, e megjegyzéssel kínálja meg 
burnótszelenczéjével: „Ja, ja Herr Gráf eine 
Schwalbe inacht noch kein Frühjahr,* mire 
Széchenyi szippantva, azt feleli: „Ja wohl, 
abcr auch ein Slockfisch macht noch kein 
fasten.*

Diadalmaskodott is Széchenyi minden 
ellenfelen, úgy e kérdésben, mint sok más
ban is; tudta és érezte, hogy csakis elért 
sikerekkel, alig kivihetőknek tartott eszmék 
megvalósításával lehet a nemzeti öntudatot, 
önérzetet felébreszteni és épen ezért kitűzött 
czéljai elérésében nem zavartatja magát sem 
a b l i rö! jö v ő  ellenactiók, sem az alsóbbak

kicsinyes, gyermekes és értelmetlenségre valló 
ármánykodásai által.

Az akadályok szinte hihetetlenségig fo
kozzák tevékenységét, a mellett, hogy állan
dóan foglalkozik a magyar nemzeti és állami 
lét legmagasabb problémáival — kissé kö
zönségesebb agyat máris teljesen kimerítő 
munka, mert hány nagy ember csak az esz
mék terén volt képes sikereket aratni, azok
nak gyakorlatban való alkalmazását mások
nak engedvén át — Széchenyi szereplésének 
aránylag rövid korszakában a legcsekélyebb 
részletekig kiterjedő munkásságot fejt ki — 
hogy legfontosabb alkotásait megemlítsem — 
a Duna gőzhajózás létesitésében, folyamaink 
és belvizeink szabályozásának megindításá
ban, melyek hosszas bel és külföldi utazáso
kat tesznek szükségessé; megveti Budapest 
jövendő nagyságának alapját, foglalkozik az 
akkor még csecsemőkorukat elő gőzvasutakkal 
és felismerve azok fontosságát és fejlődő ké
pességét, vasúthálózatunk mikénti fejlesztésére 
részletes programtant ád, melynek megvaló
sítása ugyan az utókorra maradt, de szintén 
fényes tanujele Széchenyi messze jövőbe pil
lantó lángeszének, tanulmányozza a fiumei 
kikötő kérdését, a helyszínén téve meg erre 
vonatkozó észleleteit es felismerve, hogy 

' Fiume csak akkor válhat hasznunkra, ha 
„mindennemű bolprogressió által egyúttal az 
egész honi test rendest) egészségre vonu
landó létesít Injógátat, vasműveket, az 
első budapesti gőzmalom megalapításában 
döntőleg tevékeny részt részt vesz, érvénye
sítvén mind e téren Angliában szerzett bá
mulatos technikai ismereteit, neki köszöni a 
budapesti műegyetem létesülését, még a bala
toni gőzhajozás is összefügg az ő nevével. 
Társadalmi téren a nemzeti Ci-inó és Or
szágos gazd. egyesület megalapítása példa az 
egész országban az egyesületi élet kifejtésére, 
melynek Széchenyi a/, azt megillető fontos
ságát nemcsak felismeri, de folyton oda tö
rekszik, hogy ez utón teremtse meg a még 
hiányzó közvéleményt, összpontosisa a szét
ágazó erőket é.' kiegyenlítse a ne/.et és ér
dek ellenteteket; buzgó elnöke a magyar 
tud. akadémiának, nyílt szavú szónoki úgy 
fel, mint lefelé az országgyűlésnek minden 
általa fontom tk t .rtott kérdésben és irodalmi 
működése altat mely magúban biztosítja sza
mara a nagy nevel, megteremtője a magyar 
politikai és közgazdasági, alapvetője a ma
gyar hírlapirodalomnak.

És ezen miudenirányu tevékenységének 
legkisebb részlete is mindig összefüggésben 
van vezéreszmrjév"l: „a magyar nemzetet, a 
magyar hazat nagygyá boldoggá tenni, az ern- 
bei iségnek egy a közös emberi javakér küzőp 
lelkes nemzetet, mint olyat, visszaadni és 
fentarlani.

Munkássága keretébe be akarja vonni a 
haza lakosságinak minden rétegét; elsősor
ban előkelő rangtársaitól várva az előlinenést, 
mert úgymond: ha a magyar kiváltságos fő
nemes, birtokkal meglehetős fővel és ép ke
nyérrel ellátva, irigylésre méltó helyzetében 
nem tesz a hazáért semmit, de kötelességé
nek teljesítése helyett sülyedni engedi vérét, 
sőt annak sülyesztésében még maga is részt 
vészén, akkor Isten, ember előtt nincs joga 
a népben, vagy a kormányban találni a hibát 
és ekkép ha elhal a nemzet, száműzetik a 
szabadság, az főkép az ő bűne.*

Ideális nieghatározáza ez az aristocratia 
minden időben való hivatásának és jellem
zője Széchenyi szélsőségektől ment és abban 
a korban egyedül veszélytelen mérsékelt sza- 
bad elv őségének, mely azonban azt is vallja, 
hogy az ember nem mindig czime és állása] 
de mint ember belbecse után latollassék, 
hogy elmesurlódások által a nemzeti legna
gyobb kincs — a kiképzett előítélet nélküli 
emberi agyvelő — mindinkább erősödjék és 
kellő helyére emeltessék, mikép felébredjen 
a köziélek és igy erősb legyen a haza, di
csőbb a fejedelmi szék — ez utón véli meg
valósíthatónak ideálját, hogy ingadozás nél

kül térhessen át „hazánk elkopott félig feu
dális, félig alkotmányos szövevénye ember
hez illő minden álfénytől kitisztult képviseleti 
rendszerű alkotmányra, melynek „áldásaiba 
vegyük be vallás és nemzetiségi külömbség 
nélkül hazánk minden lakosát, hogy ők is 
vegyenek be minket — t. i. a magyarságot 
magukba; — mert azon 80000 kiváltságos 
család kedvéért, kik az ország avult alkot
mányos fedele alatt állanak, mely alatt leg
kedvezőbb esetben is csak ők maradhatnak 
>zárazon — idegen ajkú lakosából nem vál* 
hátik hű fia a hazának.

Nevelni, érlelni akarta Széchenyi korát 
az alkotmányra, a szabadságra és e feltevés
ből kiindulva intézi legelső reformművének, 
a „Hitelnek* előszavát, szivgazdagságának és 
és gyöngéd kedély világának tanujelét adva, 
„Ilonunk szebblelkü usszonyihoz* mintegy 
megragadva az alkalmat, hogy a hölgyeket 
nemes hivatásukra emlékeztetve, őket is ré
szesévé Ugye a hon felvirágoztatása körüli 
működésének, így szólván: „fogadjátok ha
zám érdemes leányai tiszteletem és szerete
tem jeléül ezen kis munkám ajánlását.* „Ve
gyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek mondjuk 
azt sokan, nyájas kegyességed pártfogástok 
alá. A Hitelről szólok s a mi belőle foly a 
becsületről, az adott szó szentségéről, a cse
lekedetek egyenességéről és igy előttetek sem 
lehet a tárgy idegenebb, mint előttünk, mert 
annyi nemes és szép a mi az emberiségei 
felemeli, a ti nemetek műve. Ti viszitek kar
jaitokon életbe a kisded nemzedéket és jó 
polgárrá nevelitek; a ti nemes tekintetekből 
szí a férfi lelki erőt és elszánt bátorságot. S 
ha léte alkonyodik a haza ügyében, ti fon
tok koszorút homloka körül. Ti vagytok a 
polgári er. ny s nemzetiség vedungyali, mely 
nélkületek, higyjétek, soha ki nem fejük vagy 
nemsokára elhervad, mert ti vontok minden 
körül bajt és eletet.

Ti emelitek egekbe a port és halhalat- 
lanságra a halandót. — „Üdvözlet és hala 
Délitek.*

A Hitelt nemsokára követte a Világ és 
a Stádium, Széchenyi legfőbb irodalmi művei.

Jerichó falait ledöntő harsonaként ha
tottak «* könyvek és Széchenyinek a minden • 
napi munkásság terén elért bámulatos sikerei, 
agitatio', nemes példája, a nemzet gondol
kodni tudó fiaira. Megindul az elet, a cse
lekvési vágy széles e hazában es elragad
tatva kiált lel Széchenyi a „Kelet népe* be
vezetőében: Elünk még, nem vagyunk holt 
nemzetnek szerencsetlen, rothadt tagjai, nem 
élő szobor leirhatlan kínok közt. Becsülete
sen vívtunk kicsi, nagy, tehetsége szerint: 
megmentettünk egy uj családot, egy lelkes 
nemzetet az emberiségnek, és hála! Annyi 
szív hiába nem onta vért és keservben annyi 
hu kebel Inában nem szakadt meg u honért.

Valóban az elveteti magvak, a szűz, de 
eddig parlagon hagyott talajban gyorsan ki
keltek és a hazafias lelkesedés üde, tavaszi 
légáramlatában bámulatos fejlődésnek indul
tak, de miként a gazda aggodalommal kiséri 
a tavasz tulbuja fejlődését, — a nyári ziva
tarok általi megsemmisüléstől féltvén azo
kat — és ettől megóvandó intézkedéseket 
teszen a felesleges bokrosodás, sás tulhajlás 
meggátlására — úgy Széchenyi is eddigi éb
resztő agitáló irányától eltérőleg, ezentúl ha
zafias aggodalmában arra a hálátlan szerepre 
kárhoztatja magát, hogy a szerinte túlfejlő
dött, tnlbokrosodott haladási áramlatot meg
fékezze és nemzetét a lassúbb, de biztosabb 
kifejlődés arány közép utján vezesse. A gaz
dának is fájdalmas érzés, ha májusban sze
met, lelket gyönyörködtető buja zöld vetéseit 
gazoltatnia, sarlóztatni kell, — mily önmeg
tagadásába kerülhetett Széchenyinek — kit 
mondása szerint, lelkesedése néha az egekbe 
ragadott, — midőn az ő munkájának gyü
mölcseit, szemét, lelkét gyönyörködtető sike
reit, hidegen számitó bölcs belátással vissza- 
nyesegetnic kellutt. Népszerűséget, mely kü- 
lömben sem azok közé tartozott, melylyel a 
népek bálványaikat szokták elvakultan körül-
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övezni és mely inkább személye tisztasága 
iránti tisztelet, elért eredménye feletti lelke
sedés kifolyása volt. önzetlenül feláldozva 
és a köznapiasságon felől emelkedve, rút 
gyanusitásoknak tette ki {magát, az árulások 
által elragadott kortársai, árulással, vélemény- 
változással, féltékenységgel és irigységgel má
sok sikerei miatt, vádolták őt; hívei, barátai 
elhidegültek iránta, ő maga mindig és kizá
rólag a haza sorsán töprengő lelke és agya 
szülte mély belátással mindinkább veszíteni 
kezdé reményét, hogy hazáját a nagy és 
végzetes rázkódtatásoktól megkímélve láthassa.

Es a midőn bekövetkeztek a/. 1818. év 
egész Európát felforgató viliarai, hazánkban 
pillanatnyilag villámfény lobbanásként való
sítva meg a 48-iki törvények által S/.échenyi 
reformeszméit — őt e fény villanás nem 
volt képes elvakitani! többszörösen koczkára 
téve lássa a haza sorsát, eddig nyertünk, 
mondá, de ismét minden koczkára tétetik és

mindenünk odavész. Rideg kötelességérzete 
nagy politikai ellenfelével Kossuthtal együtt 
az első magyar felelős minisztériumban tár
csát vállaltatott vele, — ki akart tartani 
mindvégig a sors által neki szánt helyre, 
hogy, ha lehet, használhasson lábok, kezek 
nélkül is, — mig végre a bekövetkező nagy 
események és méginkább azoknak általa 
előrelátott végzetes következrnenyei s ilya 
alatt elborult nagy szelleme és elsőnek kel
lett megnyitnia a hazáért martyrkenl szen
vedők sorozatát, véres látományoktól kisértve 
lelkét súlyos önvádakkal marcangolva és 
kétségbeesve a magyar nemzet sorsa felett, 
magát és szereplését akarván a veszedel
meket, melyekbe hazáját idő előtt döntötte. 
Valóban ha végig tekintünk nagyjaink szen
vedésekkel tele élet pályáin, alig jutott egyik
nek is tragikusabb sors osztályrészül mint a 
nagy Széchenyinnk, az ész emberének mint őt 
kartársai nevezték, a ki életében mindig oda

törekedett hogy szive túláradt érzelmeit az ér
telem rideg jármába igázza le, míg végre a szív 
bosszút állott jogainak e természet ellenes 
eltiprásárt és a haza sorsa feletti fájdalom
ban megtörve, elhoraályositá a nagy elmét, 
mely azonban mégis csak véges és emberi 
volt és az egymásra halmozódó nagy esemé
nyek tömkelegéből nem valóba, mely a ki
vezető fonált, — kétségbe esésében meg
szűnt működni, — csak a szív mardosó 
fájdalmai, önvádak, sötét sejtelmek marad
nak meg, mondhatlan szenvedésre kárhoz
tatva viselőjüket. (Vége köv.)

Piaozi árak.
— Május 3. —

Búza . . . .  14.30 14.50.
Itozs . . . .  9.20 935..
Árpa . . . .  S.— 8.20.
Zab . . . .  8.40 8.50.

Î eanaiTyobb n.vei'títnény lep;M/.urenuMÓt!iebb ewetbun 

1 ,0 0 0 , 0 0 0

Az összes 50,000 nyeremény
jegyzéke.

A legnagyobb .lyereménj leflx fron cié ieb b  
i-d h e n

1 .0 0 0 , 0 0 0  korona
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

K o r o n a

CD*4

IS2o
‘CD A  
ISI cfi
tad

b

1Jutalom eooooo
1nytr. > 44IOOOO
1 24*4*000
3 ff  ff 14*0000
1ff 9 004*410
1 ^  ff 84*000
1 74*4*00
3 6 0 0 0 0
1 44*000
5 34*000
1 ff ff 254*00
7 • 9

24*4*4*0
3 ff • 154*4*0

31 • 8 14*4*4*0
07 3 9

54*4*4*
3 304*0

433 » » 24*01*

A második nagy magy. klr. osztálysorsjáték 
nemsokára ismét megkezdődik és újból

50,000 iut 100,000
pónznyeremeny '  eredeti sorsjegyre,

tehát az oldalt levő jegyzék szerint a sorsjegyek fele 
nyeremény nyel huzatik es a nyerési esely igen nagy. 
Összesen tizenhárom millió 160 000 korona kerül biztos 
döntésre.A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

egy millió korona.
Minél előbbi megrendelésnél l-só osztályú eredeti 

sorsjegyei)et a tervszerinti eredeti áron és pedig 
egy egész I-ső osztályú sorsjegy 6 frt. 
w fél „ 3  frt.
„ negyed w „ 1 frt 50 kr.
„ nyolczad , w 75 kr.

utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellené
ben küldünk szét. Hivatalos jegyzéket minden húzás után 
megküldjük, hivatalos tervezetek díjtalanul rendelkezésre 
állanak. A húzások nyilvánosan történnek a magy. kir. 
kormány felügyelete alatt.

Az I. osztály nyoreményhuzása május hó 11. és 
12-én lesz és kérjük b. megrendelését legkésőbb

m ájus hó 11-ig (húzás napja)
közvetlenül hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A. és TÁRSA
a m. kir. szab. o sz tá ly so rs ja té k  főe la ru sito i

UÜDAPEST,
V., Vüezi-Ulirút 4  A.

7 0 3
1330

9 0
8 1 7 0 0

3 0 0 0
4 0 0 0

5 0
3 0 0 0
3 0 0 0

* B

.  •

5 0 4 1
3UO
204*
1 7 0
I S O
Í O Owo

40
5 0 ,0 0 0  " S ó  13.160,000
melyek hat húzásban soroltatnak ki.
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Különfélék.
Hugó Viktor életéből. A nagy regényíró 

életéből a kővetkező apróságot elevenítik föl: 
Hugó Viktor, miután már a .Századok 

legendái--t kiadta és e munkája révén világ
hírre vergődött, pályázott az akadémiának 
egy épen üresen levő székére.

Hogy a bejutásra némi cliance-jai le
gyenek, franczia szokás szerint, sorba akarta 
venni a befolyásos akadémikusokat, hogy 
jóindulatukat megnyerje. — Elsősorban az 
akadémia elnökéhez ment.

Az elnök épen borotválkozott, mikor 
Hugó benyílóit hozzá. Nem s'ólt semmit, 
még helyet sem mutatott neki. Azután, mi
kor a borbély már elment, odaáll az elnök 
a kályhához, kidülleszti a hasát és jól ki
domborított leereszkedéssel kérdezte:

— Mi tetszik, fiatalember?
Hugó ekkor előadta kérését. Az elnök 

nagyot néz, aztán megint kérdez:
— Hát irt már ön valamit?
Hugó meghökkent. Most, mikor már az 

egész világ olva>ta a .Századok legendái*-t

és annyira vitte,““hogy méltónak tartotta 
magát az akadémiai tagságra, előáll az aka
démia elnöke és ,-fizt kérdi tőle, hogy irt-e 
már valamit? Hugó gyorsan, es elszántan 
felelt :

— Elnök ur, hát ón már semmit se 
olvas ?

— Fiatal ember, szólt az elnök, jegyezze 
meg, hogy az én koromban már nem olvas 
az ember, csak újra olvas.

Hugó meghajtotta magát és elment. A 
választáson azonban megbukott.

Xiomflfott Nyíregyház n Jóba Elek könyvnyomdájában




