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Uj vasút.
Vidovicli Menyhért nyugalmazott 

ezredes, debreczeni lakos engedélyt 
nyert a Nyíregyházától kiinduló, s 
Vásáros-Naméuy végállomásig veze
tendő helyiérdekű vasútvonal előmun
kálataira. Az engedményes tervének 
megvalósításában annyira haladt, hogy 
ma már az érdekelt községekkel tár
gyalhat az építési költségekhez leendő 
anyagi hozájárulás mérve iránt. Az 
alább egész terjedelmében közölt kér
vény Nyíregyháza városát és társa
dalmát is felhívja az építési tőke egy 
bizonyos hányadának nyújtására.

Minden intézmény, amely a ke
reskedelem, gazdászat és ipar fejlődé
sére, habár csak helyhatósági keretek
ben is — kedvező befolyást gyakorol
hat, — természetesen csak üdvös lehet, 
s mint ilyen, a megvalósítása ugv a 
közvetlenül érdekelt lakosság, mint 
a távolabbról érdekeltek részéről is 
minden rendelkezésre álló eszközzel 
megsegítendő.

Az utóbbi két évtized a vasút 
építés ügyét virágzó állapotba juttatta  
Magyarországon. K fellendülés Szabolcs- 
vánnegyét sem kerülte el, mert ezen 
időtartam alatt a vármegyében négy 
uj vasútvonal épült ki és adatott át 
a közforgalomnak, s ezen felül négy

ez idő szerint várja már a közeli 
jövőben a megvalósítását E tények 
azt bizonyítják, hogy Szabolcsvár- 
megye közönsége igen erős érzékkel 
bir a kereskedelmi forgalom érdekei 
iránt, s áldozatkészségét minden újabb 
vasút építéshez szívesen megnyilat
koztatja. még akkor is, midőn a be
fektetett töke gyümölcsözését a messze 
fekvő fejlettebb viszonyok fogják meg
érlelni csak.

A Nyíregyháza—vásáros naményi 
vasutirány pénzügyi szempontból való 
megbirálását két tényező befolyásolja. 
Az első a pálya-épités átlagának ala
csony összege, a másik pedig az érdek
körbe tartozó kerület gazdasági pro
duktumainak szállításra váró mennyi
sége. — Egyelőre a személyforgalom 
lényegesebb szerepet nem játszik. Nem 
tudjuk, hogy minő adatokat vett 
irányadóul a vasútvonal engedményese 
a teherszállítás mérve tekintetében, 
de az érdekelt terület gazdasági erői
nek mérlegelése valószínűvé látszik 
tenni, hogy a vasnt Itgközelebbi évek
ben nyújtandó záró számadásai a rész
vények kurzusát érzékenyen nem fogja 
befolyásolni.

Véleményünk szerint azonban a 
Vidovicli Menyhért vasutvouala sokkal 
nagyobb jelentőséggel bir, semhogy

a megítélésénél főkép a törvényható
ság és községek merev pénzügyi szem
pontok hatása alatt állhatnának.

Elvontan ugyanis attól, hogy a 
vármegye székhelye egy nagy, s eddig 
a gazdasági forgalomban teljesen el
veszett területet nyer vissza, a vasút
vonal kiépítését különösen azon kö
rülmény javalja, amely szerint a 
budapesti és bukovinai kereskedelmi 
forgalom — a legrövidebb útiránynál 
fogva — előbb-utóbb kell, hogy ezt 
a vasúti vonalat vegye igénybe. Ta
lán az időpont is könnyen megjelöl
hető. A máramaros—kimpolungi vasút
vonal folyamatban levő kiépítésének 
befejezése és a közforgalomnak való 
átadása. Egy tekintet a térképen, 
önkényt azt a meggyőződést kelti, 
mikép a geographiai fekvés, a hadá
szati és a Bukovinával való kereske
delmi érintkezés érdekei közelről ta
lálkoznak a Nyíregyháza — vásáros-na- 
ményi vasúti pályával, annál is inkább, 
mert ennek a pályának a kiépítése 
csak rövid idő kérdésévé teendi a 
Tiszán átvezetendő vonalnak a csap— 
máramarosszigeti vasútvonal valame
lyik alkalmas állomásával való össze
köttetését.

Vidovich Menyhért kérvénye, a 
melylyel Nyíregyháza városát az épi-
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Tisza-parti árnyas berek . . .
Tisza-parti árnyas berek 
Felém de hívón integet, 
bekerülők az árnyalta —
— llád gondolok barna lányka.

Tisza-parti csendes Iterek 
Hűvös árnyán megpihenek,
De lelkemnek nyugtot nem ad —
Tovább is ég te miattad.

Hiszen tudom, hogy nem szeretsz,
Hogy nem szeretsz, hogy hitegetsz —
Futok tőled, futok, félek . . .
Lelkem mégis hozzád tér meg.

Hozzád tér meg, vissza téved,
Kialkudni eyy pár évet . . .
Fém vársz — nem vársz! Isten veled!
— Borulj reám árnyas Iterek!

Ifir-Kafa.

N ap ló-töredék  1848-ból.
Irta : N a g j E ndre .

Fo'ytatA*-
Julius 23.
Örvendetes hirt hallottam.
Az alibunári rácz tábort a mieink tel* 

jesen semmivé tették; a zsákmány hirszerint 
1000 lőfegyver, minden ágyú s még fel nem

számlált podgyász mennyiség. Az egesz nem 
is volt csata, csak öldöklés, a leölt ráezok 
számat többre teszik inásfélezernél.

Ha a mieink mindig és mindenütt igy 
vívnak csatát, meghódíthatnák akár Orosz
országot 000.000 katonájával. Az az arány, 
a mely az elesett ráezok és a mieink között 
van, példátlan csekély.

Ha 700 ember, részben katona, rész
ben gyakorlatlan nemzetőr, vagy pláne hiá
nyos legyverü önkéntes megtámad egy 2000 
főből álló rácz csapatot, melynek egy ne
gyede edzett regi határőr, a többi jól fegy
verzett, hatalmas termetű alak, és ezeket 
szétveri nemcsak, de leöl harmadfelszáznál 
többet, inig alig vészit 5 0  embert, nem pél-

1 dátlan-e? ^
Beszéltem a würtemberg ezredből né

hány közhuszárral. A hírre fellelkesült haza- 
szeretet langja lobogott szemeikben: kíván
koztak az alvidékre, de nem feledkeztek meg 
kenyeres pajtásaik, a 37 év óta folytonosan 
Galíciában fekvő Miklós-huszárokról, kiknek 
szerintük hallhatóan dobog szivük hónuk 
nevének hallására is.

Méltó keserűség kél az egyszerű embe
reknek keblében, hallván azon borzasztó ke- 
gyetlensegeket, melyeket a felbujtogatott rá- 
ezok a gyönge nőkön és csecsemőkön is 
elkövetni nem irtóznak, inig nyílt csatában, 
erő ellenében, mint csirkék a kánya előtt 
gyáván megfutamodnak.

Ha Mészáros Lázár nyilatkozata szerint 
a lázadás mihamarább lefog győzetni, nem

marad más hátra, mint az elpusztult, vagy 
odahagyott rácz falukat tüstént magyarfajta 
lakosokkal benépesíteni, hogy legyen ezen 
legáldoltabb vidéken magyar fajunk azon 
magtörzsc, mely a jámbor svábokat is meg- 
magyarosithassa s legyen a határvidéken ma
gyar fajunk azon éber őr, mely hazáján őr
ködni szentebb kötelességének tartamija, mint 
e hitetlen rácz faj. Minél több magyar falut 
a korona-jószágokon is, s akkor nem leend 
többé mit félnünk az alsó megyéknek elsza
kadási törekvésétől.

Ezt pedig nemcsak úgy, óhajtáskepen 
mondom, hanem meg vagyok győződve ar
ról, hogy ha az nem történik, a most tálán 
elnyomott vad faj evek múltán is megkiser- 
Icndi, inegsikeresiti ábrándos álmait, mert a 
seb, habár méltán kaptuk is azt, különösen 
a népfajon esett seb orvos-szer nélkül soha 
be nem heged.

Julius 24.
A mai napon csekély, jelentéktelen ügyek 

foglalkoztatták a házat, — néhány verifica- 
tionalis kérdés, Kovács Lajos ellen beadott 
folyamodvány s utoljára a sok bejelentett 
indítványok után Torontál megyei egyik kép
viselőnek törvényjavaslati indítványa Bacs,

1 Torontál és Tetnes megyéknek ostromálla
potba helyezése végett. Kovács Lajos mellett 
és ellen nagyon soká csépeltek az üres szal
mát, mert bár mindegyik szónok az ügyet 
ránczigálla, mégis mindegyiknek szavaiból a 
szeinélyhezi rokon- vagy ellenszenv kandi
kált ki. Ismét egy táblabirosagi példa!



té»i költségekhez leendő hozzájárulásra 
hívja fel, nehány nap múlva a város 
képviselőtestülete előtt fog megje
lenni.

Nem lehet megjósolni, hogy a 
képviselőtestület minő hangulattal 
fogadandja, s felébred-e az ösztöne a 
saját jól felfogott érdekeinek istápo- 
lására. Egyet mindenesetre megkiváu 
a kérdés elbirálása, s ez az, hogy 
ennek a hibás szervezetű testületnek 
gondolkodását ne csavarja el a tőle 
már megszokott örökös aggodalom, 
kishitűség és rövidlátás.

2

Közügyek.
—  ülések a vármegyén. Szabolcsvármegye 

törvényhatósági bizottsága több fontos és 
sürgős tárgy elintézése czéljából. szeptember 
hó 5-én rendkívüli közgyűlést tart. A közgyű
lés tárgysorozatát most állítják össze. A köz
gyűlés tárgysorozatára kerülő ügyek előké
szítése végett az állandó választmány szep
tember 3-án tartja ülését. — A vármegyei 
közigazgatási bizottság az 1890- 1000. évi 
közúti költségvetés tárgyalása czéljából szep
tember 1-én rendkívüli ülést tart, rendes 
havi ülését pedig a szeptember 8-ra eső 
ünnep miatt szeptember 9-én tartja meg.

—  A város jövő' évi költségvetése. Nyír
egyháza város 1809. évi költségvetését a 
tanács a jövő héten kezdi tárgyalni. A költ
ségvetés a képviselőtestühtnek szeptember 
havi rendes közgyűlésén kerül tárgyalás alá.

—  A város uj szervezkedési szabályrende
lete. Nagy és hosszas előkészületek után véget 
érni alig akaró közgyűlési tárgyalások alap
ján, végre elkészült a város uj szervezkedési 
szabályrendelete s felterjesztetett a megyére. 
A vármegye a tavaszi rendes közgyűlésen 
azonban nem vette érdemleges elbírás alá a 
szabályrendeletet, hanem kiadta tanulmányo
zás végett egy bizottságnak. A bizottság szep
tember 1-én délután veszi tárgyalás alá a 
szabályrendeletet, s igy nincs kizárva a lehe
tősége annak, hogy a szabályrendelet mar a 
szeptember 5-iki rendkívüli közgyűlésen tár
gyalás alá kerül.

A torontáli képviselő törvényjavaslati 
indítványa túl megy a parlamentáris gyakor
laton. — Mert ha Magyarországon, hol még 
haditörvényeink épen nincsenek, hol az os
tromállapot kijelentése előtt még ezeket meg
teremteni kellene, ha itt, mondom, mindezek 
daczára is egy tájat ostromállapotba helyezni 
hajlandók volnánk, szükséges-e ezt tórvény- 
czikk által tennünk? Nevetséges! Mi a ter
mészete az ostromállapotnak? szigorú kato
nai eljárás a legkisebb bűntény, vagy néha 
épen csak puszta gyanú irányában, mi a 
következménye? a biztonság hiánya folytan 
az ipar, kereskedés, forgalomnek ha nem 
teljes megszűnte, de káros stagnálása. Ezen 
szomorú következmenyek pedig megkíván
ják, hogy az a legelkerülhetetlenebb esetek
ben alkalmaztassék es csakis a legvészesebb 
időig tartson. Ilyen dolgot miként lehessen 
törvenyczikkel elintézni ? kérdem én. A kez
detet ugyan meghatározhatjuk, de a véget 
tagadom, hogy előzetesen megállapítani le
hetne. Pedig egy törvényezikknek határo
zottnak kell lennie, ha törvénytelenségek for
rásává nem akarjuk, hogy fajuljon. A tör- 
venyezikkben a határidő, meddig tartson az 
ostromállapot, ki nem tűzethetvén, mit ten
nénk akkor, ha a törvényhozás szétmente 
után aztán nemcsak feleslegessé, nyűgössé, 
sőt káros, veszedelmessé válnék ? várnunk 
kellene a törvényhozás uj összejöveteléig, 
hogy annak megszüntetését egy újabb tőr- 
venyczikkel kimondja. Ez nemcsak nevetsé
ges, de veszélyes.

Ez, uraim, a végrehajtó hatalom teen
dője; itt a ház legfelebb is annak szúksé-

A m ai n a v t lé i a gyak o r la t i 
élet szom poatjából.

(Folytatá*. ■
Bizony nagy hiba az, hogy idő előtt 

tömjük a gyermeket a sok tudással! És hogy 
könnyebben raegemésztethessük velük a sok 
nehéz lelki eledelt, kifogyhatatlanok vagyunk 
uj meg uj tanítási módszerek gyártásában.

Csak tömjük, csak tömjük, de a meg
emésztésre elég időt nem adunk. Nem muta
tunk a czélra, s nem jelöljük ki az eszközö
ket, melyekkel e czélt a nemesítő küzdelem
mel elérhetni. Hanem úgy teszünk, mint 
mikor u test gyakorlatoknál a kötélen kellene 
felkuszni a magasba, akkor mi emelő rudak
kal emeljük őt fel a magasban levő czél- 
pontra. Persze, hogy igy a karok nem edződ
hetnek.

Úgy teszünk, mintha valaki csak azért, 
hogy állatja mentül többet és jobbat tudjon 
megemészteni, — hogy mentül előbb fejlőd
jek ki, — jól összeapritjuk, maczeráljuk, főz
zük stb. a takarmányféléket. S ily takarmányt 
etetve, sein rágó izmai, sem emésztő szervei 
nem fognak edződni. így aztán, igaz, elértük 
az állatoknál a rohamos fejlődést és a gyors 
használhatóságot, de megfosztottuk ökot az 
edzettségtől es ellentállo képességüktől any- 
nyira, hogy vágóhídra ugyan igen jók, de 
tenyésztésre ritka esetben lesznek alkalmasak.

Az ily nevelt állatok aztán számos uj, 
eddig nem is hallott betegségek csiráját veszik 
fel s hordják magukban, s teljes dispoziczió- 
val bírnak minden ragályos baj iránt és tel
jes sikerrel terjesztik tovább.

Mert a sok uj betegség semmi egyéb, 
mint a büntetés azért, hogy erőszakoskodunk 
a természet törvényein. Az örök természet 
aztán az ő ősidőktől fogva létező bacillusaival, 
melyekből mindig újakat fedezünk fel, nivel
lálja a beállított ellenteteket, igy szerezvén 
érvényt ama törvénynek, hogy csak a tökéle
tes és edzett egyedek szaporodhassanak ; hogy 
a folytonos, es fokozatos tökelesed<s folya
matban tartassék. Ami azonban áll az állatra, 
az áll a physikai emberre is!

Lehet erőszakolni nemcsak a testnek, 
de a léleknek is gyorsabb fejlődését és ki
használását. De aztán legyünk elkészülve az 
oly abnormis tünetekre es veszélyes beteg

w y i k e g y h A z  a .

ségekre, melyek nemcsak az egyedet, hanem 
a társadalmat is veszélyeztetik.

Tessék kutatni, elemezni a mai testi és 
erkólci bajok okát és hamar reá jövünk, 
hogy az ok az is, hogy az ifjú, gyermek
embert sem testileg, sem lelkileg nem nevel
jük, nem tápláljuk természetének s az őrök 
törvényeknek megfelelően. Legfőbb ideje már, 
hogy úgy a népiskolai, mint a középiskolai 
oktatás revidiáltassek.

Mert e hiba nemcsak az elemi iskoláknál, 
de meg a közép-iskoláknál is megvan! Nem 
is tudom, hogy beszélhetünk-e ma közép
iskolákról, midőn tulajdonkép csupa szét- 
szakgatott, majdnem mindenik más és más 
czélt szolgáló, illetve szolgálni akaró iskolánk 
van ?!

Valamikor csak egy közép-iskola volt, az 
úgynevezett gymnásium! Mint neve is mu
tatja: gyakorló tér, melyen a serdülő ember 
testét es lelket fejlesztettek, gyakorolták, 
izmositottak !

A regi gymnásium a test és lélek igazi 
edzője, nemesitője s a vágyak irányitója 
volt! Teljesen megfelelt azon elengedhetlen 
kívánalomnak, hogy azon állatemberből — 
ki hivatva lesz a társadalom tagja, vagy 
pláne vezér szereplőjeként működni. — előbb 
igazi embert neveljen, s aztan adja at a 
magasabb tudományos intézeteknek, vagy 
szakiskolának, vagy egyenesen az életnek oly 
czélból, hogy belőle a társadalom hasznos 
tagja legyen, — föltéve, hogy megfelelőleg 
tudnak vele bánni

A regi gymnásium, midőn a kilépő ifjú
nak kezébe adta a bizonyítványt, mely nél
kül (pláne, tia kizárták,) csak ritka, kivételes 
esetekben (t. i. csak ha rendkívüli kiválóságát 
igazolta az életben) kapott szerepet, hatalmat 
a társadalomban, mintegy ezt látszott és 
pedig jogos büszkeseggel mondani a bizonyít
vány adással: „Halljátok-e élet és magasabb 
intézetek?! Én ez ifjuemhert mint gyerme
ket, az ős ember sok-sok oly tulajdonaival, 
melyekkel ugyan megélhetne, sőt meggazda
godhatnék is, de a társadalomnak igen nagy 
veszedelmére lehetne, — vettem át. Át
vettem oly czélból, hogy kiinivelve őt, beiöle 
akár a magasabb tudományos intézetek, 
akar szaktest öletek, akar maga a társadalom 
az ő czeljdiuak megfelelő és hasznos tagot

gességét mondhatja ki, vagy felhatalmazást 
adhat, de korántsem, egy törvenyezikk altali 
részletes intézkedést. Ez csak a törvényhozó 
hatalomnak a végrehajtó hatalommali ősz- 
szezavarása. Mire való a kormány felelősége, 
ha a szükséges módon sajat rovására intéz
kedni őt nem engedjük, vagy részletessegek 
által a felelőseget vallairol leemeljük?

Az én véleményem szerint a nálunk 
egészen ismeretlen intézkedéshez a statariá- 
lis bíróság jogkörét kiterjeszteni, az általá
nos többség helyett a kétharmad többséget 
Ítélethozatalra szükségessé tenni és ekkor 
meg vau az, a mit kivánunk, a mit tehetünk.

Ma délután 5 órakor az egyenlőségi 
klub a megyeház termében gyűlést tartott. 
Tárgya az olasz úgy. Mellőzve most a klub- 
bokroli nézeteimet, melyekről, hogy jövőben 
szólandok, szándékomat ezennel bejegyzem 
— most csak kétségemet nyilvánítom a fö
lött, ugyan mi czelja lehetett ezen klub- 
tanácskozásnak? most a törvényhozás ez 
iránybani határozata után. A kérdéshez szó
lás késő, a miképhez szólás pedig ide nem 
tartozhatik, mert ez a határozatba ment 
megszorításokon túl tisztán kormány ügy. 
Félek tőle, hogy az egyenlőségi klub neve
zett kópenyege alatt nem ugvan annak min
den tagjánál, de a vezetőknél nem legtisz
tább szandok és érdek van rejtve.

Julius 25.
Nehány szót a pártokról.
Eddigi, általunk alkotmányosnak nevezett 

életünkben Magyarország két pártot számlált 
i É két párt közötti küzdések a felelőséggel

nem tartozó absolut kormány által len**zőleg 
csak mint kakasviadalok tekintettek. Y'alóban 
nein is voltak, nem is lehettek egyebek; 
mert inig a kormánypárt a többség és fe
lülről jövő pártoltatas tudatában, a másik 
párt esz- és ok-szerü követeléseinek meg 
nem czáfolhatása mellett — a régi »zokas 
es állítólagos ncpjellemhezi ragaszkodás szűk- 
segességenek terére vonszolna a vitákat, addig 
az ellenzik mélyen meggyőződve eszmeinek 
helyességerői, követeléseinek igazságáról, szán
dékainak tisztaságáról — mindamellett a min
dent titokba burkoló kormány ellen bizonyító 
eszközökkel nem bírva gyakran csak a gya
núsítás fegyveréhez kénytelenült nyúlni. Ezen 
úgynevezett pártokat annál inkább nehéz 
volt partokul tartani, mert a pecsovicsok, 
kik nem az eszközben, nem a módban, ha
nem már a czélban tértek el a szabad elvü- 
ektől, tulajdonkeppen nem is volt párt, mint 
hogy pártoknak szerintem csak azok nevez
hetők, kiknek eszközeik, modoruk bár elté
rők, de czéljuk egy.

l\irt teliát tulajdonképpen c»ak a sza- 
badelvüeké volt, de mivel amazoktól bár 
szambán nem, de hatalomban igen is túl
nyomattak, a szabadelvűnek nevezett kópe
nyege alatt mindazok egyesültek, a kiknek 
czéljuk egy vala, a magyar nemzet föleme
lése, boldogulása, bár eszközeik, modoruk 
iránt nézeteik gyakran külótnbózók voltak.

Ez idén az európai események segítettek 
bennünket az emancipátióra, a szabadelvűek, 
Istennek hála! lelöktek a hatalom bitorolt 
polczáról az absolutismust; a felelős kor
mány megalakult, megfogá a kormány rúdját,



faraghasson, képezhessen. Én 4—8 évet (a 
szerint amint fel- vagy algymnásiuin volt) 
fordítottam arra, hogy a benne volt, vagy 
lapangott ősembert megszelídítsem; hogy ki
öljem belőle részben, vagy egészben a vele 
született önzést; hogy annak az őserőnek, 
mely a puszta létéit küzdve csak rombolni 
tud, nemesebb irányt szabhassak. Teltvágyát 
az ő serdülő testi és lelki állapotának meg
felelően fejleszlettem és ébren tartottam. 
Kifejlesztettem benne az igaz, a nemes, az 
eszményi és szép iránti vágyat, s az emberi
ség és haza iránti szeretet . . . stb. stb. — 
Volt elég ideje, hogy igazi hajlamait fel
ismerje, s eliez képest okosan és megelégédé- 
sére választhassa meg életpályáját.

lettem ezt is, tettem azt is, csakhogy 
az állat-ember helyett egy igazi ember, tehat 
használható anyag legyen azok kezeben, kik
hez a további tudományos kiképzés, vagy 
egyéb élethivatás betöltése végett kerúlend. 
Szóval: én ezt, az ősembertől és az állat
embertől még sok rósz hajlamot örökölt ifjút 
kimi véltem.

Igaz, hogy e fiatal ember még mit sem 
tud, vagy éppen igen keveset az úgynevezett 
hasznos, gyakorlati dolgokból. De ezekre 
eddig szándékosan nem tanítottuk, mert mi 
első sorban csak nevelni, fejleszteni, idomí
tani, — lelki és testi erejet edzeni, röviden: 
kimivelni akartuk.

Mert szerintünk az igazi műveltség nem 
abban rejlik, hogy idő előtt testi es értelmi 
ügyességekre, gyakorlati fogásokra stb. ki- 
tanitsuk, hanem első sorban abban, hogy az 
egyed szenvedélyektől mentebb, az élet 
harczaiban önzetlenebb, felfogasában es gon
dolkodásában eszményibb stb. stb. legyen.

Mert hiszen bizonyos értelmi fortélyok 
melyek az élet küzdelmeiben eléggé kifejlőd 
hetnek, még az állatokban is megvannak. 
Némely testi ügyességekre, mint ezt a czirku- 
szokban láthatni, még az állat is nagy tökélyre 
viheti. E fortélyok és ügyességek lépést tartva 
a növekedéssel, az ép egyedben mindig ki
fejlődnek a létért való küzdelemben is.

De a puszta létért való küzdelemben 
sohsern fejlődik ki a fiatal, fogékony korban 
való irányítás nélkül az eszményi gondolkodás, 
mely nélkül nincs boldog társadalmi elet; 
mely ,sine <|ua non*-ja a jogállamnak.

( F o l v  a s a  következik.i

s ennek vezetése uj pártalakulásnak szolgált 
alapul.

Ez uj átalakulásban a régi jobb oldal 
nem keleletkezhetelt, mert czelban külöm- 
bözven a diadalt nyertektől, szükség volt, 
hogy megsemmisüljön, vagy megvaltozniok, 
vagy tökéletesen visszavonulnak kellett; nincs 
ember, ki magát ezekhez tartozónak vallani 
merné, a reactio volna — reactió pedig nem 
párt parlamentáris értelemben.

így tehát a felhasználandó eszközök es 
mód tekintetében csak két párt keletkezhe
tett, az egyik, mely a minisztérium eljárá
sával megelégedve, azzal egyetértve, azt tá
mogassa, a másik, mely ezzel meg nem elé
gedve, egyet nem értve, azt követeléseivel 
túlszárnyalja.

E két párt keletkezése meg is indult, 
noha tm-g eddig meg nem alakult. Hogy 
meg meg nem alakult, szerencsétlenség ránk 
nézve, de ennél nagyobb szerencsétlenség az, 
hogy az alakulásban levő ellenzéki pártnak a 
két M . . . áll az élén.

Ezzel vádat mondtam ki a két M . . . 
ellen kimondom azt is, iniert nem szeretem 
őket az alakulandó párt elén. Párt, de külö
nösen, az alakulandó párt élén oly férfiakat 
szeretnék látni, kik tisztában vannak elve
ikkel, kik azokon innen ugyan meg nem álla
podnak, de azokon túl sem hajtanak, kik 
tárgyilagosak, higgadtak a vitában, elveiket 
nem kötik saját személyükhöz, s az ellen
párt elveinek, érveinek czáfolatát nem meny- 
dörgik azok személyisége ellen. A két M . . . t 
nem ismerem ilyenekül. Egyébként, hiszen 
lehetnek párt főnökök, csak a párt ne hiá-

N Y 1 R  E G Y  II A  Z A ,

a  ny íregyháza— v.-naményl 
vasút.

Több ízben megemlékeztünk már la
punkban arról, hogy Vidovich Menyhért 
nyug. m. kir. honvéd ezredes, a nyíregyháza— 
v.-naményi vasút előmunkálat i engedélyese, 
a vasul előmunkálatán nagy buzgalommal 
fáradozik.

Az alábbiakban közöljük egész terjedel
mében azt a beadványt, melyet a héten a 
a vasúira vonatkozólag Nyíregyháza város 
tanácsához benyújtott:

Mint a nyíregyháza—v.-naményi h. é. 
vasút engedményese, előkészületeimmel odáig 
jutottam, hogy most már a czimnek, — 
mint közvetlen érdekeltnek — a tervről rész
letes jelentést téve, az anyagi hozzájárulásra 
felkérjem.

A vasút vonala lenne: Nyíregyháza ki
induló állomás, Oros (állomás), Napkor (ál
lomás) Apagy, Levelek (az állomás a két 
község közt), Besenyőd, Ó-Fehértó (az állo
más a két község közt), Rohod, Vaja (állo
más a két község közt), Mada, Puszta-Dobos 
(állomás a két község közt), Vásáros-Namény 
(végállomás).

A községek közel esnek egymáshoz, hogy 
a helyi érdeknek meglehessen felelni — ter
mészetesen az állomásokat is közel kelletett 
egymáshoz elhelyezni.

Az eredeti iránytól következő eltéréseket 
tettem: Besenyőd es Levelek között — Bak
tatól északra vitt az irány, most pedig Be
senyőd és Ó-Fehértó közt el — Buktától 
délre, s innen egészen egyenes irányban Ro
hod és Vaja közt; — Madától Nagy-Dobos 
érintése végett az egyenes vonaltól — az 
eredeti terv szerint — nagy eltérést kellett 
tennem, mivel azonban a tervezett Nagy
károly, Máte-Szalka, Namény es kis-várdai 
vonal tervezésének közigazgatási bejárása 
tudomásomra jutott, a szatmárinegyei közsé
geket az érdekeltségből kihagytam, s igy a 
jelenlegi érdekeltség nagy előnyére a vonal 
hossza, mivel Madától Nainényig az egyenes 
irányt vetlein, mint egy 10 —11 kmrel ineg- 
kurtult. — azaz: a pálya hossza jelenleg — 
a kitérőkkel — 54 km.

Az épitési költségek kiszámításánál a 
Nyíregyháza Máté-Sz.i lka vonalat vettem 
alapul, s e számítás teljesen reális is, mert az

nyozxók mögöttük. Én bizton hiszem, hogy 
keletkt zend egy párt mely nem írja ugyan 
alá feltétlenül a minisztérium véleményeit, 
de elveit a két M . • . nal szilárdabb alapra 
fektetve, s a népfelséget a tiszta morál 
elveivel egybekötve, igyekezem! iránvt adni 
a népneveh-snek, s a népneveles által az 
elvek uralkodásának, ez által pedig az álta
lános szabadság felderülésenek készitni jövőt

E nélkül radical pártnak nincs jövendője, 
mert csak a néhány nappal előbbi vitatko
zások nyomán is meggyőződtem arról, hogy 
elvek szerint mind addig kormányozni nem 
lehet, inig nevelés által a nemzetben az er
kölcsi erő annyira ki nem fejlik, hogy kész 
legyen azért, a mit helyesnek, jogosnak el
ismer, magát tömegestül is feláldozni. Hiszem, 
hogy ez egykor eljóvend, ennek eljönnie kell, 
de ma meg mérhetetlen távol vagyunk tőle. 
Pedig e nélkül, ha kenyértörésre kerül, a 
nép mindig el fogja kormányát hagyni, es a 
népnek mindig igaza lesz, mert a kormány a 
népért van, s ha a nopben nincs elég erköl
csi erő magát a tiszta, önzetlen szabadság 
elveiért feláldozi a kormánynak szent köte
lessége őt attól megóvni.

Ilyen párt kell nekünk, de az elhatá
rozott, szilárd legjen, türelemmel és észszel 
győzze le az akadályokat, nem indulattal. 
Mi aligha fogjuk ugyan köszönthotni a napot, 
melyen egy ilyen párt teljes diadalát ünnep- 
lendi, de azon nyugodt öntudattal léphetünk 
le a cselekvés teréről, hogy az ösvényt utó
daink számára egyengetni segítettünk.

(Folyt, köv.)
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általam tervezett vasút — ahhoz teljesen 
megfelelő talajon fog futni — és igy nagyobb 
eltérés a kiépítési költségben sem lehet. Te
hát: a nyíregyháza—mátészalkai vonal név
leges épitési költsége pálya kméterenkint
28.000 írt volt, az általam tervezett vonal 
névleges épitési költsége lesz: 28.0<>0X54-el 
=- 1.512.000 frt. Köztudomású, hogy ez 
összeg 35 " 0*ál, azaz 520.200 frtot az érde
keltség, azaz: községek és városok, egyes 
nagybirtokosok, törvényhatóság és az állam 
kell hogy fedezzék.

Az érdekelt községekben tett kőrutam 
alkalmával 10 község képviselő teslülete jog
érvényes határozatot hozott s 100.000 Írttal 
járult a részvények jegyzéséhez, egy község 
képviselőtestülete a kezeim közt lévő egy
hangú elhatározással 10.000 frtot helyezett 
kilátásba; hátra van még három nagyobb 
és két kisebb község, ezekben a képviselő
testületek részben e hó 21-én, részben 28-án 
fo:n k jogérvényes határozatot hozni, s a 
hangulatból ítélve — mert e községekben is 
megfordultam és a jelen volt irányadó kö
rökkel érintkezésbe léptem, — mondom tehát 
a kedvező hangulatról Ítélve, legalább 30.000 
írtra számíthatok. Az éidekelt kó/segek hoz
zájárulása tehát 140.000 frlof tesz ki.

Általában a vidéken a hangulat a kiépí
tendő vasút iránt a lehető legjobb.

Most pedig engedje meg a varos tisztelt 
tanácsa hogy minek előtte e vasút kiépítési 
költségének a varosra eső aranylugos rész
összegét kérnem, röviden felemiitsem — a 
vonul létesítése által — a városra háramló 
nagy közgazdasági és keresked Imi előnyöket.

Tagadhatatlan, hogy a város az utolso 
30 év alatt — párját rikító haladást tett, 
kétségbe nem vonható, hogy haladását ipar
kodó lakosságának vasszorgalma mellett — 
vasutjainak köszönheti. — A vasul létesítése 
által forgalma óriási mértékben növekedett, 
— piaczul kereskedelme távol fekvő vidéke
ket ölelt fel magába, inindazáltal a közleke
dési viszonyokban rejlő okok miatt — a 
Tisza vidék jó része, Natnén>tól Bakidig 
piatzára nézve el volt veszve. E vasút léte
sítése által a viszonyok teljesen megváltoz
nak. A Tiszával a legrövidebb vonalon lesz 
összekötve, s a jövőben a Tiszán leusztatott 
épület és tűzi fát — a legjutányosabh árért 
kapja, s igy a kereskedelem ez ágában is 
óriási lendületet nyerne . . .

Folytathatnám az előnyök felsorolását 
még tovább is, de szüksegtelennek tartom 
az igen tisztelt tanács figyelmét tovább fá
rasztani, mivel meggyőződésein, hogy minden 
egyes tisztelt tagja a tanácsnak bölcsen be
látja, hogy az az összeg, melyet a város a 
vasútra nagy lelkűleg előleget, a város további 
virágzására nézve sokszorosan megtérülő ta
lajba vettetik el.

A felsoroltak alapján tisztelettel kérem 
a Tekintetes városi Tanácsot, méltóztassek 
a városi képviselőtestülethez pártoló felter- 
jesztest intézni az iránt, hogy a kérdéses 
vasút biztos létesithetése czeljából — a vá
ros a területén létező pénzintézetek és nagy 
kereskedőkkel egyetemben legalább 800 azaz 
nyolezszáz darab — egyenkiut 100 frt név
értékű törzsrészvényt kegyeskedjen jegyezni.

Jól tudom ugyan, hogy a város képvi
selőtestülete, mint erkölcsi testület adomá
nyozása, egyesek adományozásával nem függ 
össze, de miután a kepviselőtestúletnek a 
pénzintézetek és kereskedő házak fejei — 
bizonyosan tagjai, igy a kérdés — a tárgya
lás alatt — legegyszerűbben közös hozzájá
rulással lenne megoldható.

A Tekintetes városi Tanácsnak vagyok
Debreczen, 1898. augusztus havában.

Teljes tisztelettel 
Vidovich Menyhért,

nyug. ezredes, engedményes.

A tanács a kérvényt a héten kedden 
délután vette tárgyalás alá, s azt a képvi
selőtestület elé leendő terjesztés előtt áttette 
a képviselőtestület pénzügyi és gazdászati 
szakosztályához.
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Tanügy.
Értesítés.

A nyíregyházi községi polgári leányisko
lába lépő tanulók beiratása szeptember 5-én 
veszi kezdetét s bezárólag szeptember 8 ig 
fog tartani.

1. A polgári iskola I. osztályába szabály
szerűen csak oly tanuló léphet:

a) ki legalább 9-ik évéi betöltötte;
b) kinek az elemi népiskola IV. osztálya 

számára kiszabott tantárgyakban elegendő 
jártassága van s ebbeli ismereteit rend s 
bizonyitványnyal, vagy az e végre elrendelt 
fölvételi vizsgálattal igazolja.

2. A polgári iskola bármely osztályába 
fölvehető oly nővendek, ki koránál fogva az 
áitala kijelölt osztályba beillik s ezen osztály
ban megkívánható előkészültségről fölvételi 
vizsgálat utján bizonyságot tesz.

3. A fölvételi és javító vizsgálatok szep
tember hó 9-én délután fognak megtartatni.

4. Fölvételi és javító vizsgálatok díj
mentesek.

5. Tandíj egész évre 20 frt, beiratási 
dij 1 frt, könyvtár dija I frt.

8. Tandíj elengedésért oly tanulók folya
modhatnak, kik jómagaviseletüek s az 
előző tanévről legalább ,jó“ bizonyítványt 
nyerlek.

7. A folyamodvány a községi iskolaszék
hez czimzendő s mindjárt a beiratás alkalmá
val az igazgatónál nyújtandó be.

8. A kérvényhez csatolandó:
a) Iskolai bizonyítvány az előző évről.
b) Szegénységi bizonyítvány. Tanítók 

ezen bizonyítvány csatolását mellőzhetik.
A szegénységükét kimutató növendékek 

tandijt nem tizetnek, egyéb dijak a beiratás 
alkalmával fizetendők.

Beiratas alkalmával köteles minden tanuló 
ujra-oltást igazoló bizonyítványát is be
mutatni.

Nyíregyházán, 1898. augusztus hó.
Az igazgatóság.

A kerékpárverseny.
Szent István napján tartotta meg fen- 

állása óta első kerékpárversenyeit a Nyír
egyházi Kerékpár Egylet olyan szép siker
rel, amelyet maguk az egyleti tagok sem 
mertek előre remélni.

Nemcsak abban nyilvánult a siker, hogy 
az idegen kerékparegyletek is élénk érdeklő
dést tanúsítottak a versenyek iránt, s az 
egyes versenyszámokra 8 — 10  nevezes érke
zett be, hanem abban is, hogy az egyesü
letnek bár ha csak egyetlen versenyzője, 
olyan eredményeket mutatott tel, amelyek 
megleptek a benne legjobban bízó egyleti 
tagtarsait is.

A versenyekre már pénteken este meg
érkeztek azok a debreczeni kerékpárosok, 
akik a délelőtti távversenyben futottak. A 
szerencsiek és miskolcziik a reggeli vonattal 
• rkeztek, míg a debreczeniak közül a töb
biek, köztük három kerékpározó hölgy: Bog
nár Olga, Laszgallner Nóra és Lux Olga, a 
délelőtti vonattal érkeztek meg s egyenesen 
a távverseny induló pontjához mentek ki 
részint gépeken, részint kocsikon.

A 30 kilométeres távversenyt valamivel 
V*11 óra után indították. Az indításnál meg
jelent mind a 9 nevező, kik sorshúzás utján 
a következő számokat kapták: I. Láng Gusz
táv (Sz. K. E.), II. Magassy Ödön (E. T. K.), 
III. Szabó Lajos (Ny. T. K.), IV. Jósa Fé
rt; ne z (Ny. K. E), V. ltott János (L) K. E.), 
VI. Grosz Miklós (Sz. N. K. E.). VII. Szaitz 
Márton (D. K. E.), Vili. Schiller Ferencz (C. 
K. E.) IX. Bakhó Gyula (D. K. E.)

A versenyzők utrakelése után természe
tesen az indításnál jelen volt közönség a 
verseny eselyeit találgatta. Általános volt a 
nézet, hogy az első visszaérkező körülbelül 
egy óra múlva érkezik meg, ámbár az oldalt

jövő északi szél erősen gátolta odamenet a 
versenyzőket az északnyugoti irányban menő 
országúton.

Rövidesen az elindulás után a csoport
ból hárman váltak ki: Szabó Lajos, Rótt 
János és Magassi Ödön. Ebben a sorrend
ben, közvetlen egymás nyomában erkeztek 
ki a 15 kilométernyire eső fordulóhoz is. — j 
A fordulónál valamennyien leugrottak gépe
ikről, s úgy fordultak meg és ültek fel ismét. 
Itt Szabó mintegy 30 méterrel futott túl a 
forduló ponton, amivel ugyanannyi, illetve 
60 méter távolságot veszített.

A fordulótól kezdve Rótt, a debreczeni 
egylet championja nyomult előre, kilométer
ről kilométerre mind messzebbre előzve meg 
az utána jövőket, úgy, hogy Királyteleknél 
már mintegy másfél kilométerrel járt elől. 
Utánna Szabó Lajos jött, a nyíregyházi egy
let leggyorsabb kerekese, akinek ez volt első 
versenye, utána Magassi mintegy egy kilo- ; 
méterre járt. Bakhó Gyulának és Jósa Fe- 
reneznek még a forduló előtt jóval megsé
rüllek a gépjeik, úgy hogy a versenyt fel is l 
adták.

Az indító, illetve czélpontnál '« 12-től 
kezdve mind izgatottabban várták a vissza- 
érkezőket. — Azt körúlbelől holt bizonyosra 
vette mindenki, hogy Rótt lesz az első, Sza
bót azonban csak a 4—5-ik helyen remél
ték még a benne legjobban bízók is.

Egyszerre csak felhangzott a Szűcs ta
nyánál levő fordulótól a jelzés, hogy jön
nek! Természetesen minden szem az ut felé 
irányult, ahol csakhamar feltűnt a Rótt fe
hér dresse, aki remekül spurtolva futotta be 
az utolsó 500 métert a közönség lelkes óva- 
cziói közepette. Rótt a czél után pár száz 
métert futott még s aztán leszállt, meg csak 
nem is lihegve a 60 perez és 25 mp. alatt 
megfutott 30 kilométer után.

Csakhamar jeleztek a második érkezé
sét is, s a nyíregyháziak leirathatlan lelkes 
örömére a Szabó Lajos piros csikós dresse 
tűnt fel a fordulónál, aki 61 perez 57 mp. 
alatt futotta meg a 30 kilométert. A beér
kezéskor feltűnő sápadt és bágyadt volt 
ugyan, azonban nem annyira a fáradtságtól, 
mint az izgatottságtól.

Harmadiknak Magossi Ödön az Egri test
gyakorlók köreinek tagja érkezett 62 perez 
37 mp. alatt, mig a negyedik Schiller Fe
rencz, a debreczeni és a budapesti Condor 
kerékpáregylet tagja lett, akit a 30 kilomé
teres ut annál kevesbbé fárasatott ki, mert 
nagy, 100 kilométeren felüli távolságokra van 
trainirozva.

A többi távversenyzők más hosszabb 
időközökben érkeztek.

Délben a Korona dísztermében gyűltek 
össze a kerékpárosok és a versenybiróság 
tagjai közös ebédre, ahol Kovách Győző, a 
Ny. K. E. elnöke üdvözölte pohárköszöntő
ben a vendégeket.

Felköszöntőt mondott Laszgalner Kál
mán a I). K. E. elnöke is, aki azt a szíve
sen fogadott eszmét vetette fel, hogy a ke
rékpáros egyesületek azt a jó viszonyt, ame
lyet az ilyen alkalmak létre hoznak es öreg
bítenek, a tél folyamán is juttassák kifeje
zésre az által, hogy összeállva, valamelyik 
egyesület székhelyén rendezzenek egy közös 
kerékpáros-bált.

Az eszme fogékony keblekre talált, s a 
tél folyamán minden valószínűség szerint 
Debreczenben, bizonyára meg is valósul.

A délutáni rövidebb távolságú verse
nyekre ',,4  tájban vonultak ki a kerékpá
rosok a nagy-kálioi országidra. — Itt az 
5—5000 méteres vendégek versenyét es egy'eti 
versenyt, a 3000 méteres vegyes versenyt és 
az 50 méteres lassú versenyt tartottak meg.

A vendégek versenyére kilenczen nevez
tek. Az eredmény a következő volt?

I. Rótt János (D. K. E.) 9 p. 56 mp.
II. Rakhó Gyula (D. K. E.) 9 p. 57 mp.
III. Magossi Ödön (E. T. K.) 9 p. 58 mp.

n y í r e  g  y  h  a  z  a .

Az egyleti versenyre négyen neveztek.
I. Szabó Lajos 9 p. 52 inp.

II. Jósa Ferencz 10 p. 28 mp.
III. Pavlovits Sándor II p. 2 mp.
A vegyes versenyre neveztek tízen.
I. Rótt János 6 p.

II. Bakhó Gyula 6 p. 3 mp.
III. Szabó Lajos 6 p. 6 mp.
A lassú verseny első diját Laszgallner 

Oszkár (D. K. E.) nyerte (50 méter 2 perez 
12 mp. alatt) a másodikat Bakhó Gyula 
(D. K. E.) 1 p. 56 mp. alatt.

A versenyek közül tehát a távverseny, 
a vendégek versenye, és a vegyes verseny 
első diját Rótt János, a távverseny második 
az egyleti verseny első és a vegyes verseny 
harmadik diját Szabó Lajos, a vendégek ver
senye, a vegyes verseny es a lassú verseny 
második diját (az ujfehértói születésű) Bakhó 
Gyula és a lassú verseny első diját Lasz
gallner Oszkár nyerte.

A versenyek befejeztével a társaság a 
városba, '/t 7 óra tájban pedig a Sóstóra 
vonult ki. A Sóstón este 8 órakor közva
csora volt, melynek folyamán dr. Prok Gyula 
köszöntötte fel a társadalmi mozgalmak iránt 
oly meleg érdeklődést tanúsító br. Feililzsch 
Bért hold főispánt, ki a versenyeknél a véd
nöki tisztet töltötte be.

A dijak kiosztása után a fiatalság tanezra 
kerekedett, mely reggel 4 óráig tartott.

Végül elismer ssel kell megemlékeznünk 
a rendőrségről **s a nagy káliói járás főszolga
bírói hivataláról a versenyek folyama alatt 
a rend fen tart a sa körül teljesített szolgálatai
kért, amelyek lehetővé tették, hogy a verse
nyek az elénk forgalmú országutakon minden 
inczidens nélkül folytak le.

A nyíregyházi kerékpár egylet pedig 
megmutatta, hogy rövid fennállása és tagjai
nak csekély száma mellett is képes volt egy 
szépen sikerült sport ünnepély rendezésere 
amely biztosíték arra, hogy az ezutáni Üzent 
Istvannapi versenyek minden évben nevezetes 
eseményei lesznek társadalmi életünknek.

H ire k .
—  Személyi hirek. Btró Feilitzsch Bér- 

thold főispán kedden reggel több na fii tar
tózkodásra Budapestre utazott. — Mikecz 
János alispán szabadsagidejeről hazaérkez
vén, az alispáni hivatal vezetésit tegnap reg
gel átvette.

—  ö  felsége a király születése napját 
az idén is a szokásos lojalitással ünnepelte 
meg varosunk közönsége. A hivatalos ünnepi 
mise a r. kath. templomban folyt le, m-lycn 
br. Feilitzsch Berthold főispán vezetése alatt 
megjelent testületileg a varmegye tisztikara, 
a kir. törvényszék es királyi járásbíróság, a 
királyi pénzügyigazgatóság, az izraelita sta- 
tusquo hitközség képviseletében Baruch Ar- 
nold hitközségi elnök s természetesen a vá
rosunkban levő tisztikar teljes szambán. — 
A templom előtt az ünnepély katonai diszét 
a cs. és kir. 14. huszárezred káderje és a 
városunkban levő honvédhuszár ezred há
rom szazada szolgáltatta. Felséges királyunk 
6"-ik születés napja alkalmából a többi tem
plomokban is tartottak Lteni tiszteleteket, 
délben pedig bankett volt a .Korona- szál
lodában, a melyen a katonai tisztikar s 
városunk notabilitásai vettek részt.

—  A .Bessenyei kör- . Minden jel oda 
mutat, hogy e varmegye közönségének rideg 
közönyét sikerül megtörnie a .Bessenyei 
kór*-nek. Az eszme, amelynek hatása alatt 
a kör megalakittalott, mindjobban hódit, s 
Szabolcsvármegye művelt közönsége rövid 
idő alatt a kör zászlója ala fog sorakozni. 
Már jeleztük lapunkban, hogy az első életjelt 
a kór a Bessenyei zobor leleplezési ünne
pélyén fogja adni, midőn a leleplezés napjá
nak estejen egy a magasabb müigényekhez 
alkalmazkodó hangversenyt rendez, amelyen 
a fővárosi müvesz-világ nehány különösen
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érd ek es  egyén isége  is k ö zrem űködn i fog . A 
kór szak választ ványa i p á r  n a p  alatt m eg 
fognak alakulni, s megkezdik szakszerű m ű - | 
ködöseiket. Megemlítjük ez alkalommal, hogy 
a körnek ma már 230 rendes és 11 alapitó 
tagja van. Elhatározta továbbá az igazgató
választmány, mikép a vármegye és Nyíregy
háza közönségét újból felhívja a körbe való 
belépésre s e czélból gyűjtő-iveket oszt ki. 
Bizonyára nem lesz érdektelen tudni, hogy a 
a kör által rendezendő házi-, felolvasó- és 
zene-estélyeket szigorúan csak a kör tagjai 
lesznek jogosítva látogatni. A nyomtatásban 
megjelent alapszabályok a napokban a kör 
minden egyes tagjainak meg fognak küldetni. 
Az igazgató választmány közhírré teszi, hogy 
a jelentkezés a kör tagjaként legczélszerübben 
és legkönnyebben a kör itkárjához czim- i 
zendő levelezőlapon történhetik.

—  A villamos vasútra vonatkozó újabb 
ajánlatot a két pályázónak: a .Részvény- 
társaság villamos és közlekedési vállalatok 
számára* czimű budapesti ezégnek és dr. 
Járossy Sándor nyíregyházi lakosnak tudva
levőleg e hó 22-ig kellett volna benyújta
nak s letett 5— 5000 forintnyi biztosítéku
kat ugyanezen időpontig 20.000 frtra kiegé
szíteniük. A pályázók azonban a fürdőzési 
szezon miatt újabb ajánlataik feltételeit ezen 
határidőig meg nem állapíthatván, azoknak 
beadására halasztást kértek. Az újabb liatár- 
i dó. amely alatt a feltételek, illetve nyilatko
zatok beadandók lesznek, szeptember 15-ig 
állapíttatott meg.

—  Eljegyzés. Dr. Andor Endre keres
kedelemügyi miniszteri fogalmazó, városunk 
szülötte, e hó 18 án váltott jegyet K. Szent 
imklósi Nagy Ilonka kisasszonyai, K. Szent- 
tmkloai Nagy Ferencz és neje, szül. György 
Albertina leányával Szilágy-Faluban.

—  „Kegyelem!*4 czimen Prevost Marcel- 
nek egy igen csinos kis munkáját találják 
olvasóink mai számunk Csarnok-rovatában 
a fordító megnevezése nélkül. Fordítójának 
— egy helybeli előkelő fiatal úrnőnek — 
nevét azonban nem árulhatjuk el, mert ma
gát a fordítást is az ő tudta és beleegyezése 
nélkül csempésztük be lapunkba, a mely 
csúnya — elismerjük nagyon csúnya — el
járásunkért e helyütt esdeklünk kegyelemért!

— Az Ér folyó mélyítése. A vasúti ut 
tervben levő kiszélesítésének, csatornázásának 
és kiburkolásának tudvalevőleg egyik előfelté
telét képezi, hogy az Ér folyo medre a város 
mentén 80 czentiméterrel lemélyittessék. Ezen 
lemélyítést, hogy a vasúti ut rendezése már 
a jövő tavaszon megkezdessék, már az idén, 
es pedig a legalacsonyabb vízállás idején, 
vagy is szeptember hónapban kell foganatosí
tani. A lemélyítésnek azonban viszont eleng«4l- 
hetlen előfeltételét képezi, hogy az Er folyón 
levő hidak, amelyek a tokaji kőulon levő ki
vételével a város tulajdonai, megfelelően át- 
«• p11tessenek. A fából készült hidak átalakítása 
ugyan nem nagy munkába és költségbe 
kerül, annál nagyobb munkát és költséget 
igenyel azonban a vasúti utón levő kőhíd 
helyett egy hosszabb és betonból tervezett 
uj hid építése, valamint a tokaji kőuton levő 
szűk nyílású kőhíd helvett más hid építése, 
mely utóbbira a költségeket szintén a város
nak kell előlegeznie. A hidak átalakításához 
mar a jövő héten hozza fognak, mert a Nyír
víz szabályozó társulat a meder-inélyitést 
szeptember 4 —5 körül szintén megakarja 
kezdeni.

— Halálozás. Murányi János, a gróf 
Karolyi család nyugalmazott gazdatisztje, a 
dadai alsó járás írnoka, e hó 23-án, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Haláláról családja a 
következő gyászjelentest adta ki : özv. Mu
rányi Janosné szül. Balás Alojzia, valamint 
gyermekei Géza nejével Ilorkay Mariskával 
es gyermekeivel Andor, Gizella és Gézával, 
továbbá Ödön, László, Etelka, Mariska és 
Kálmán, úgy a maguk, mint a nagyszámú 
rokonság nevében mély fájdalommal tudatják, 
hogy a legjobb férj, após, nagyapa és rokon 
Murányi János, élete 58-ik, boldog házassága

3f-ik évében, folyó év augusztus 23-án haj
nali 3 órakor hosszú kínos szenvedés után 
meghalt. A megboldogult földi maradványai 
folyó évi augusztus hó 24-én délután 4 óra
kor fognak a Kossuth-utcza 8. szám alatti 
halottas házból a róm. kath. egyház szertar
tása szerint beszenteltetni s a Morgó melletti 
sirkertben örök nyugalomra tétetni. A drága 
halott lelki üdvéért augusztus hó 25-én délelőtt
8 órakor fog az engesztelő szent-mise áldo
zat a nyíregyházi róm. kath. templomban az 
Urnák bemutattatni. Nyíregyházán, 1898. év 
augusztus hó 23-án. Veled a béke — velünk 
a bánat!

—  Országos vásárok. A vármegye terü
letén, a f. év szeptember havában̂ a következő 
helyeken és időben fog országos vásár tir
tatni: Nyíregyházán 5-én és 6-án, Nyírbátor
ban 15-én, Tisza‘Polgáron 21-én, Tisza-Dobon 
26-án, Nayy-Kállóban és Tisza-Lökön 29-én.

—  A pazonyi utcza kövezése. A nagy 
forgalmú pazonyi utcza kövezetlen részének 
czatornával való ellátása és kiburkolása szep
tember közepe előtt aligha veheti kezdetét. 
A burkolási munkálatokra megtartott árlejtés 
eredménye ellen, amely munkálatok a legol
csóbban ajánlkozó Bánszky Mártonnak adat
tak ki, három felebbezés is adatott be. A 
felebbezések azonban valószínűleg már a 
szeptember 5-ére tűzött rendkívüli közgyűlé
sen elbírálás alá kerülnek. A csatornázási 
munkálatokat Hönsch Vilmos iniskolczi ce
ment-technikus nyerte el, ez ellen felebbezés 
nincsen is beadva, Hönsch azonban a na
pokban kérvényt adott be a város tanácsá
hoz, amelyben kéri, hogy a csatorna építé
séhez más elfoglaltsága miatt csak szeptem
ber közepén foghasson hozzá. A tanács a 
kérelemnek helyt is adott.

—  Nagy tűz Vencselló'n. Vencseilő község 
észak-nyugati részén a folyó hó 21-én d. e. 
V* 11 órakor Pongrácz Pál zsellér színjében 
berakott árpában eddig ösmeretlen okból 
tűz támadt. A tűz az erős északi szélben 
csakhamar átcsapott a szomszédos épüle
tekre is, s rövid idő alilt tiz tulajdonosnak
9 lakháza, a velők egy fedél alatt levő istá
tokkal, s mellék épület, részben kicsépelt 
részben kicsépeletlen élet neművel elégett. 
Biztosítva csak fi tulajdonosnak az epülete 
volt. Éietnemü s egyéb tárgy semmi nem 
volt biztosítva. Ember élet szerencsére nem 
esett áldozatul. Pongrácz Pálnak özv. Janter 
Mihálynénak és Bodák Józsefnek a szó szoros 
értelmében mindene oda égett, ezek segélyre 
fognak szorulni. Az összes kár meghaladja a 
10.000 forintot.

— Kereskedelmi csarnok. Debreczen foly
ton fejlődő kereskedelme vonja maga után 
azt az uj intézményt, melynek létesítésén 
most fáradoznak a debreczeni kereskedő vi
lág oszloposai. Az uj intézmény a kereske
delmi csarnok volna, a melynek már helyi
séget is béreltek a Hungária palota első 
emeletén, amelyet erre az alkalomra a czél- 
nak megfelelően olykép alakítanak át, hogy 
díszes nagyterem álljon a kereskedelmi csar
nok rendelkezésére. A kereskedelmi csarnok 
létesítői kedvvel fogtak az uj intézmény ala
kításához; fáradhatatlanul gyűjtik a tagokat, 
akik napról-napra számosabban iratkoznak 
be. A kereskedelmi csarnok mindennapos 
találkozó helye lesz a kereskedőknek.

— Az egri érseki joglyceumon a rendes 
beiratási határidő szeptember 1-től bezárólag 
szeptember 8-ig tart. Később jelentkezőknek 
felvételük végett külön kell folyamodniok. 
Azon egyévi önkéntesek azonban, kik a tény
leges katonai szolgálattól ez évi szeptember 
hó végével fognak szabadulni, októberi—8. 
jelentkezhetnek fölvételre. Az alapvizsgálatok 
szeptember 5 -15-ig fognak megtartani. Az 
előadások szeptember 16-án kezdődnek. Sze- 
génysorsu szorgalmas hallgatók a jogakade- 
mián tandíjmentességre s a jogász-segély- 
egylet támogatátára számíthatnak; ezenfelül 
ösztöndíjat is nyerhetnek.

—  A piricsei Néró. Piricsén vérfagyasztó 
kegyetlenséggel tőrt az apósa élete ellen

Lamos Mátyás dohánytermő fiatal gaida. 
Valakitől hallotta, hogy volt egy Néró nevű 
császár, aki az embereket égő anyagba bur- 
koltatta s főlgyujtotta, aztán gyönyörködött 
a lángjukban. A vad erkölcsű fiatal vő sok
szor összekülönbözött az apósával s nem 
egyszer fenyegette, hogy fáklyát csinál belőle, 
mint Néró császár az embereiből. A múlt 
csütörtökön este ismét összeszólalkoztak a 
dohánykezelés miatt, a vő felkapott egy nehéz 
tölgyfaszéket s úgy odavágta az apósa fölött 
függő lámpához, hogy a lámpa ezer darabra 
tört s a’ benne levő petroleumtömeg az öreg 
emberre zuhant, akinek a következő pillanat
ban az egész teste lángba borult. Mire a 
szomszédok eloltották, teljesen összeégett s 

1 most minden órán várják a halálát. Miután 
a hatósági orvos a helyszíni vizsgálat után 
kijelentette, hogy az öreg állapota remény
telen, a csendőrség a brutális vöt letartóz
tatta s bekísérte a nyírbátori járásbírósághoz.

— Szomorú végű tréfa. Tolcsváról írják 
a .Zemplénének: F. hó 15-én este G' 
Anna több barátnéjával vidáman csevegve 
sétálni indult. A jókedvű társaság jöttét Sz.
J. ottani izr. tanító s neje észrevevén, 
egy kőfal mellé bújtak, hogy a leánykákat 
megijeszszék. A tréfának rossz vége lett, 
mert G. Anna, amint a kőtal mögül „kukk“-ot 
kiáltva Sz. és neje elibük toppantak, ijedt
ségében görcsöket kapott s legott összeesett. 
Úgy szedték föl a szegény leánykát az utcza 
porából s ölben vitték haza, hol ágyba fek
tették s daczára a leggondosabb orvosi ápo
lásnak, állapota nem javult, sőt a beteg 
leány olyan szimptotnákban szenved, ami 
állapotának egész aggodalmas jelleget ad. 
Kezén-lábán az ujjak görcsös megmereve
désében vannak s legyező forma helyzetbe 
jutottak, azon kívül az egyik lába jobbra, a 
másik balra, az orra pedig félre görbült, 
szóval a gyönyörű 18 éves szép leány-alak 
a szó teljes értelmében eltorzult. A beteg 
leány állapota iránt mindenki teljes részvét
tel viseltetik.

— Ingyen táviratozás. A kereskedelemügyi 
kir. miniszter elrendelte, hogy a vasútállomáso
kon, vagy a vasúti kocsikban elhagyott tárgyak 
nyomozása érdekében váltandó táviratok a 
vasúti állomások által díjmentesen kezeltes
senek és útasitotta a vasúti közegeket, hogy 
az elhagyott tárgyak (eltalálása érdekében a 
közönség részéről hozzá érkezendő akár 
szóbeli, akár Írásbeli megkeresés alapján a 
szükséges lépéseket azonnal tegyék meg távi
ratilag is.

— A munkácsi dohánygyár átvétele, f. hó
13-án történt meg hivatalosan a minisztérium 
és a város kiküldött képviselői jelenlétében. 
Némi hiányok az átvételi jegyzőkönyv szerint 
utólag pótlandók. A gyár üzeme körülbelül 
szeptember hó közepe táján nyílik meg, mint
egy 120 munkással s egyelőre a gyárban — 
hir szerint — csak2'/, krosszivarokat fognak 
gyártani. Később azonban a szerzendő ta
pasztalatok alapján az üzem tovább is fej - 
tesztelik.

— Meghalt a börtönben. Kiss András 
nyíregyházi napszámos, kit valami kisebb ki
hágás miatt tartóztattak le, a rendőrség fog- 
hazában kedden délután hirtelen elhunyt. A 
megejtett bonczolás eredménye szerint halá
lát veselob okozta.

— Takonykór Nyíregyházán. Veszedelmes 
hír rémítette meg a legutóbbi napokban a 
nyíregyházi lótartó gazdákat. Az, hogy Nyír
egyházára behurczolták a takony kórt — A 
dolog előzményei a következők: A helyben 
állomásozó honvéd huszárságtól a magáno-

• soknak használatra kiadott lovakat most a 
gyakorlatok tartamára berendelték. Be is hoz
tak 300 lovat a vármegye különböző vidé
keiről s azokat a városban egyes udvarok
ban elhelyezték. — Az átvételnél a lovakat 
egészségeseknek találták, pár nap múlva azon
ban kitűnt, hogy két ló, amely Marton Fe
renc/ dombrádi lakosnál volt, takonykórban 
szenved. A takonykor veszedelmes fertőző 
betegség leven, azonnal megtették a legszi-
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gorubb óvintézkedéseket tovább terjedésének 
megakadályozására. A két lovat kiirtották, 
mindazon tárgyakat, amelyekkel érintkeztek 
— jászolt, vedret stb. — elégették s azon
nal alapos felülvizsgálat alá vették a hon
védség egész lóállományát. Az alispáni hiva
tal a veszedelem hirere azonnal elrendelte, 
hogy az olyan udvarban levő lovak jarlat- 
levelei, amely udvarokban katona-lovak is 
voltak, vonassanak be, az ilyen lovaknak vá
sárrá való kiállítása tiltassék el s idegen lovak 
az ilyen udvarokba ne bocsáttassanak. Ezen
kívül távirati telterjesztést tett az alispani 
hivatal a földmivelésügyi miniszterhez a hon
védség lovainak 60 napi elkülönítése és meg
figyelés alá vételének elrendelése iránt, amit 
a honvédelmi miniszter el is rendelt. Ezen
kívül felhívta az alispán a várost, hogy a 
gyanús lovak elhelyezésére egy ideiglenes 
istállót állítson fel, melynek költségei a vá
ros részére megtérittetnek. Ilyen körülmények 
között természetesen a honved huszárság az 
őszi hadgyakorlatoktól is elmarad.

— A „Kisvárda vidéki népnevelési egylet"
f. évi augusztus hó 27-én Kisvárdán a „Ca- 
sino* helyiségében délután 4 orakor választ
mányi gyűlést tart.

—  Rosta és termény tisztitó-gép verseny
Jász - Nagy-kun - Szolnokvarmegye Gazdasági 
Egyesülete az Országos Gazdasági Egyesület
tel karöltve, a fóldmivelesügyi m. kir. mi
niszter anyagi támogatásával, Szolnokon f. 
évi szeptember hó 8-án raagtári berendezé
sek bemutatásával egybekötve, nemzetközi 
rosta és terménytisztitó-gép versenyt rendez. A 
nagyobb szabasu és jelentékenynek Ígérkező 
rostaversenynek egyik főczelja leend, hogy 
miután az e fajta gép és eszközök általános 
gyakorlati kipróbálásra mindeddig megfelelő 
alkalom nem nyílt: ezúttal lehetőleg az ösz- 
szes rosta és terménytisztitó gépek gyakor
lati próba es szakszerű biralal alá vetesse
nek, gyakorlatilag megállapittassék az ezen 
gépek előnye es használhatósága, hogy úgy 
a gazdaközönség, az eddigi sok esetben való 
tájekozatlansag es bizalmatlanság helyett biz
tos támpontokat nyerjen a termény tisztító
gépek működése, hasznulhatosága és gya
korlati értéke tekintetében. A versenyen kép
viselve lesznek a jelesebb kúilöldi gyároso
kon kívül hazai gyárosaink és előrelátható- i 
tag kiválóbb iparosaink összes e fajta gyárt- i 
manvai s inig a kiállított gépek és eszközök 
ugy a nagyobb termelők, mint kisgazdák 
igényéit kielégítik, addig a versenyen kívül 
bemutatott magtári berendezések, ürmérté- 1 
kék, mázsák, zsák es ponyva felek stb. a I 
gazdaközönsegre nezve csak értékes tapasz- 
tálatok és szelesebb körű tanulmányok tár
gyául tekinthető. — A verseny megtekintése 
alkalmával vendéglői elszállásolásról a ren
dező bizottság készséggel gondoskodik.

— A hadsereg és a szocziálizmus. A  fő
városi rendőrség által az idén megindított 
szocziálisla hajsza, ugy látszik, leginkább a 
katonaságnak vált hasznára. A rendőrség 
ugyanis a szocziálisla szakegyletekben tartott 
házkutatások alkalmával lefoglalta az egyleti 
névsorát is s azokat kőtelességszerúen be
terjesztette a katonai kiegészítő parancsnok
sághoz. A  honvédelmi miniszter egy rendeleté 
értelmében az illető had- és honvédkiegészitő 
parancsnokságok már régebben nyilvántartják 
azokat a hadköteleseket, kik vagy bevallottan 
szocziálisták, vagy e tekintetben gyanúsak. A  
nyilvántartáshoz szükséges adatokat a katona
ság a csendőrsegtől, rendőrségtől, politikai 
hatóságoktc I stb. kapja. Ez adatok alapján 
előjegyzésben tartják nemcsak a már besoro
zott és szolgálatban levő, hanem a tartalékos 
katonákat is, sőt a most besorozott és még 
be sem vonult ujonezokat is. Feltűnő sok a 
szocziálista az idén besorozott „anyag*-bán, 
de különösen a főváros két kiegészítő terüle
ten alkalmasaknak találtak közt, sőt egyes 
helyeken az Alföldőn is. Az idén hesorozattak 
közt van több szocziálista vezér, ezek közt 
Szabados Sándor, a fővárosból kiutasított 
egyetemi hallgató is.

N Y I R  E G  H  Y A Z A.

A p ró ságo k  a hétről.
Közöltük a múltkor e helyütt a vár

megye házi poétájának azt a poémáját, a 
melyben néhai való és vitézlő Zabolch vezér 
kesergett a vármegyehaza frontján levő egyik 
fülkében elhelyezett kőszobrának hiányosságai 
felett.

Hozzátettük azonban, hogy időközben 
már nyomtak egy buzogányt a markába, 
amelyben azonban alig ha van köszönet. A 
házi poéta legalább a következő szavakat 
adja a szájába a sisakja mellé dugott bádog- 
tollról, meg a kezébe adott bádog-buzo
gányról :

Szabolcs Önigazolása.
Svindli, — talmi! Két szó.
Mit jelent? — nem értém! 
Kinevetett engem.
A kitől csak kérdém.
Mennyit is alhattam!
Öreg ezer évet!? . . .
Akkor is hamis volt,
Ma is az a . . . német!
Törtem rajta fejem 
Soká haszontalan; —
Nagy mester az idő:
Megértettem magam. —
Toliam sisakomhoz 
Most ragasztják oda. —
Nem kerecseny-szárny ez,
Egy újkori csoda! . . .
Van már buzogányom!
Svindli — talmi: bádog! . . .
Ettől nem félhetnek,
Hogy közzéjük vágok.

Enyém más volt! Nem csal 
Az emlékezetem! —
Ennek nincs súlya! . . . Mint 
Tenéked nemzetem!

De nincs inegelegedve a vármegye házi 
poétája a másik fülkeben elhelyezett Szent 
István szoborral sem. Ennek meg a kővet
kező poémában adott hangot:

Szent István kesergője.
Jut eszembe király voltom hajdanában. 
Királyszék* m állt a magas Budavárban. 
Meghaltam. Ez sorsa földi embereknek 
Nyugalomra Székesfehérváron tettek.

Uj koronám fényé nyugotra, keletre,
Messze elragyogott tündöklő fényt vetve. 
Törvényt hoztam, amely majd ezer éven át 
Összetart* népem, megóvta a hazát.

De hogy jöttem ide? Nem tudom, nem értem. 
Szabolcs a szomszédom. Ó tőle megkérdem. 
Végre is királya, felebbvaló vagyok!
. . . Szörnyűség, amit mond: „Hallgass!

[Hitehagyott!*

A szent keresztséget igaz, hogy felvettem, 
Népem őshitéről átalteritettem 
Ez dörög fülembe: „Most már itt maradsz itt!* 
Mit ér, hogy „szent* vagyok ha Hadúr ha

ragszik!
Nagy tisztesség, ami engem éré, mondják. 
Ördög vigye a sok bámuló bolondját! 
Micsoda tisztesség? Homokkő-darabba’
Kallós szobrász kne által kifaragva!

A fejembe nyomtak egy kis hálósapkát . . . 
Ékes koronámat tán zálogba csapták?
. . . Bánom, Hadúr, bánom, hogy keresz

tény lettem,
De ilyen büntetést meg nem érdemlettem!

*
A bicziklisták Szent-Istvánnapi versenye j 

iránt „szokatlan élénk érdeklődés nyilvánult*, 
— mint a sablonos riportok jelezték.

És sajátságos. A versenyek tényleg fe4- 
költötték érdeklődésüket azoknak is, akik pe
dig „elvi ellenségei* voltak addig ennek a 
sportnak.

Olyan izgatottan várták az egyes verse
nyek eredményeit, olyan tűzzel tárgyalták az 
esélyeket, az egyes versenyzők chanceait, akár 
csak a legzőldebb turf-látogatók a lóver
senyeken.

Hát még ha pálya-versenyek lettek vol
na! Ahol látni lehet a versenyt kezdettől 
végig. Az indulástól a beérkezésig Látni, 
hogy helyezkednek el a versenyzők nyomban 
az indítás után! Az egyik az „élre kap*, a 
másik más taktikához fordul. Vezetőnek hasz
nálja fel az előtte futót egészen az utolsó 
kórig, sőt nem egyszer az egyenesre fordu
lóig. Aztán egyszerre csak neki fekszik a 
gépnek, a fejét a kormánynak vágja, bólint- 
gatja jobbra-balra, dolgozik kézzel-lábbal, 
válla!-háttal, és csak úgy surran el addigi 
vezetője mellett, mintha puskából lőnék ki.

Az egyszer az izgató látvány! Izgatóbb 
százszor a lóversenyeknél.

Hát hiszen talán jövőre már olyanban 
is lehet alkalma gyönyörködni a nyíregyházi 
közönségnek.

Ámbár sokaknak annyira megtetszett a 
biczikli-verseny, hogy a szeptemberi debre- 
czeni versenyekre is átmennek Debreczenbe. 
Megnézik a „kis Rott“-ot, hogy hát még ott 
mit tudhat ?

*
D* készülnek átmenni a leányok is. 

Mert azok meg azt mondják, hogy olyan 
tánczosokról, mint Rótt, Laszgalner, Bakhó, 
nem is álmodták azelőtt.

Lám, lám! A bicziklizés talán még a 
divatból kimenni készülő tánezot is újra 
divatba hozza.

Nincs benne lehetetlenség.
Hiszen mind a kettőhöz jó lábak, jó 

tüdő — no meg egy kis akarat és kitartás, 
szóval training szükséges.*

Hogy a nyíregyházi fiatalság csaknem 
teljesen elvesztette ezt a traininget, az meg
látszott a bicziklisták tánczmulatságáu is.

Ha a debreczeni bicziklista tanezosok 
nincsenek, bizony-bizony . . .

De ne feszegessük ezt a kérdést, mert 
el találjuk szólni magunkat.

A királytelki grófi uradalom nemes lelkű 
tulajdonosai is annyira érdeklődtek a verseny 
iránt, hogy mikor megtudták, hogy a tavver- 
senyzők az uradalmon keresztül vonuló or
szágúton futnak végig, nyomban kiadtak a 
rendeletet, hogy minden dülőuthoz őröket 
állítsanak, nehogy véletlenül valamely szeker, 
vagy arra hajtott állat a versenyzőket futá
sukban akadályozza.

Sőt mikor az uradalmi csordát itatni 
hajtották, Béla gróf a legszigorúbb hangon 
adta ki a rendeletetet, hogy azonnal hajtsák 
be az országúiról az állatokat, mert nyomban 
elcsapja a csordásokat.

Kijöttek maguk is, — a betegen fekvő 
Alajos gróf ki vételével, náluk időző vendégeikkel 
együtt az országúira s onnan szemlélték a 
versenyzők futását.

Az egylet kiküldött pálya-felvigyázójától 
olyan meleg érdeklődéssel kérdezősködtek a 
versenyzőkről, azoknak futási képess *géről és 
nyerési esélyeikről, mintha közvetlenül érde
kelve lettek volna.

Hát valami fenségesen izgató látvány is 
az, mikor az a furfangosan megszerkesztett 
szerszám, amelyről laikus ember azt sem 
tudja, hogy az egyensúlyt miként lehet rajta 
megtartani, szinte minden, úgyszólván csak 
a hasított levegő zúgását hallatvasuhan tova 
szédítő gyorsasággal!

*
Az „Adria* ezég helybeli raktárosa a 

kirakatába is kitette azt a gépet, amelyen 
Szabó futott és a három dijat elvitte.
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Különben ugyanazon a gépen futott 
Bauer Sándor is a Budapest—Siófok közti 
108 kilométeres Tersenyen 360, versenyző 
közül elnyerve az első dijat.

A gépet sokan nézegetik. Hanem egyik 
szemlélője azt a m -gjegyzést tette rá:

— Nem gép kell a versenyekhez, de láb!
Van benne valami. De csak annyi, hogy 

láb is kell, de gép is ám! Még pedig a ja
vából.

A hódoló d íszfe lvonulás.
Olvasóink közül azokat akik mostanában 

a fővárosba randulnak, figyelmeztetjük arra, 
hogy Budapestnek jelenleg a legszebb, leg
csodálatosabb látványossága az a körkép, mely 
az ezredévi hódoló díszfelvonulást ábrázolja.

A művészek egész kis serege — élén 
Eisenhut Ferenczczel -  közel két évig dol
gozott e képen, amely úgy történelmileg, 
mint művészetileg remek alkotás. A műve
szek kitűnő jégé maga elég garanezia ugyan 
arra, hogy a festmény, mely az ezredévi 
ünnepélyek legnagyobbszerü mozzanatát örö- 
kiti meg — bámulatos legyen, de hogy 
annak becsét „kézzel foghatólag* is kifejez
zük. megemlítjük, hogy jóval többe került 
száteter forintnál.

A testmény a Városligetben (az And- 
rássy-út torkolatánál) látható egész nap, az 
esti órákban villany világításnál.

A körképen arczképhűen látható Magyar- 
országnak majdnem minden nevezetesebb em
bere, továbbá azok a banderisták is szinte 
valamennyien, a kik a hódoló diszfelvonu- 
iasban részt vettek, — tehát a mi véreink 
»*, — arczképhüséggel, saját disz öltönyeik
ben, saját lobogóik alatt; a nézó közönség 
közé a művészek igen sok országszerte is
mert, kedvelt kitűnőség és nevezetesség 
(hölgyek és urak) arczképeit füstölték le: 
lehetetlen, hogy közülünk bárki is aki a 
fővárosba fölutazik, ezt a festményt meg ne 
tekintse.

A nagyszerű kórkép magyarázására, tá
jékozásul érdekesnek tartjuk elmondani a 
következőket: a föladat: megörökíteni, le- 
fósteni a hódoló díszfelvonulást egy képen 
sokkal nehezebb volt a kivitel pillanatában, 
sem mint felületesen szemlélve a dolgokat, 
hihető volna. Mert a festmény egyik pont
jánál elkezdeni a menet ábrázolását, s végig 
fösteni az egészet úgy, hogy a menet vége 
es az eleje szüksegkép összetalálkozzék, — 
eszinetlen, üres szolgai kép, egyszerű unal
mas lefejtés leendett. S egyáltalán úgy kez
deni a lefösles munkáját, mint inas, például 
ipari munkát szokás: „az elején* —itt már 
jó elve kizártnak kellett lennie, mert ha az 
elejét látjuk a menetnek a festményen, 
előtte, még a történelmi hűségnek is meg
felelően, de természetszerűleg is, — okvet
lenül egy jó darab utezának üresnek kellett 
volna maradnia, a mi pedig egy hasonló 
festményen, melynek nyüzsögnie, hemzsegnie 
kell az élet, az akczió mozgásától, elevensé
gétől, valóságos képtelenség.

Eisenhut tehát az egyetlen lehetséges 
módját választotta a megföstésnek, és meg
oldotta a kenlé-,1 úgy, hogy kepe híven 
visszatükrözi az eszmét, aminek kifejezésére 
a diszlelvonulás törekedett, de azért ráfös- 
tötte a képre az egész bandériumot, annak 
minden jelentős alakját portrait — hűséggel 
is ábrázolván.

A bandérium fői és elvonulásának leg
főbb ezéija, legkiemelkedőbb mozzanata, 
kétségkívül a hódolat volt a király előtt, s 
a bandérium kígyózó vonalának, hogy úgy 
mondjuk, a legtartalmasabb részét, a szivet 
képeztek az országok lobogóinak vivői. S 
ezek között is a legelső, legkiemelkedőbb 
mozzanatot annak kellett képezni, amint 
Magyarország zászlójával annak hordozója, 
Vay Béla báró hódolattal elvonul a király 
előtt — Vay mögött — és előtt a többi 
zászlós urakkal.

El képezi tehát a festmény magvát, — 
jegeczedési pontját, s e pont körül kellett 
sorakozniok a többi mozzanatoknak, ameny- 
nyire lehetséges volt, a történelmi hűség 
szem előtt tartásával.

A kép legfőbb mozzanata tehát a ki
rályi várpalota udvarán a király előtt tör
tént, amint ott a zászlós urak menete — s 
előtte, mögötte a többi bandériumok elvo
nulnak. Minthogy azonban a zászlós urak az 
egész menetnek jóformán a derekán voltak, 
a menet elejének, a vezető Perczel Dezső
nek és a mögötte levő vármegyék bandériu
mának más helyet kellett kijelölni a festmé
nyen, — olyant, a mely már nincs a vár
ban, minthogy az eleje már akkor onnan 
levonult.

Eisenhut tehát úgy alkotta meg főst- 
ményét, hogy a bandérium azon részét, mely 
a menet elejét képezte és a várba az em
lített mozzanat kiemelésének nélkülözhetlen- 
ségénél fogva elhelyezhető már nem volt. — 
a Vérmezőre helyezte vissza, abba az időbe, 
amikor ott a díszfelvonulás már felosztó 
félben van, — de azért ott szépen rne/föst- 
hető, s természetszerűleg szerves összefüg
gésbe hozható magával az egész milleniumi 
díszfelvonulással.

Egy másik „költői szabadság*, amivel 
az alkotó művész élni kénytelen, sőt köteles 
volt, az, hogy mindazon állami, katonai és 
egyházi főméltóságokat, akik részben dísz 
hintóikban, részben az uj országház kupolás- 
termében, részben a Mátyás-templomban és 
előtte vettek részt az egész ünnepélyes ak
tusban, melynek a díszfelvonulás képezte 
legkiemelkedőbb mozzanatát, — mint néző
ket szerepelteti a királyi várpalota udvarán. 
Mert bizonynyal nagyon hiányos leendett e 
festmény, ha ep ezek az urak hiányoznak 
róla fölösinerhető módon, másrészt azután 
ez lehetett egyetlen módja annak, hogy a 
magyarság e valódi, leghivatottabb képvise
lői is ott szerepelhessenek e képen, mely az 
egész nemzet ünnepét és hódolatát fejezte 
ki a legéhesebb módon. Ugyan ebből az 
eszméből kiindulva, a néző közönségbe, kü
lönösen a varpalota udvarán, tribünjén es 
környékén, sok olyan előkelő hölgyet és urat 
föstöttek le a művészek, akik mint nézők 
teljes joggal tekinthetők a magyar közönség 
képviselőiül, minthogy többnyire jelentős 
szerepet játszanak a közéletben.

C S A R N O K .

K e gye le m !
— Irta  : M arcel P rev o s t. —

— Istenem, mennyire haboztam, inig el
határoztam, hogy írok Őrinek Jaques ur! 
Hány levelet kezdtem s szaggattam el ezelőtt 
s ezt sem fogom bevégezni . . . Először is 
be kell vallanom, hogy helyesírási hibákat 
csinálok, s pedig nem valami jelentéktelen 
apróságokban, de nagy, egész komoly hibá
kat . . . Aztán meg nem beszélek elegáns 
modorban, de úgy hiszem, ez nem olyan 
nagy baj . . .

De meg ön annyira megzavar engem . . . 
Ha csak rám néz nagy szemeivel (óh be szép 
fekete szemei vannak,) már nem tudom, mit 
beszélek, nem is gondolkozom: csak boldog 
vagyok, hogy Ön mellett lehetek, s mégis 
menekülni szeretnék, eltűnni valami sötét kis 
zugban, hogy rám ne találjon . . . .  Kérem, 
ne mosolyogjon, ne gúnyolódjék, ha elolvassa 
ezt a levelet!

— Lássa Jaques ur. nagyon sokat 
gondolkoztam fölötte, nagy szerencsétlenseg 
volt az én szegény Lajosomra, meg én rám 
nézve is, hogy találkoztak egymással ott 
Calaisban a tegyv rgyakorlaton. Ott Önnek 
nem volt senkije, a kivel érintkezhetett volna, 
ő pedig oly.rn jó, olyan szives s annyira 
csodálja önt! így aztán természetes, hogy 
összebarátkoztak. De meg mindketten had
nagyok, sőt főldik is, a szolgálatban a kőrül-
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mények nagyon egyformák, ugy-e ? Csakhogy, 
ha a gyakorlatnak vége, ha mindegyik vissza
tér a polgári életbe, bezzeg akkor észreveszik, 
hogy nem egy a társaságuk, a vagyonuk, az 
állásuk. Istenem, én csak egy ostoba kis 
teremtes vagyok, de rögtön észrevettem, 
hogy mikor először jött ebédre hozzánk, 
nagyon meglepte szerény állásunk és beren
dezésünk. Pedig nyolez napon át Lajossal 
csak az ebédről beszéltünk s igyekeztünk, 
hogy minden a legszebb és legjobb legyen. 
De hiába, nem változtathattuk meg a lakást, 
a bútorokat, meg a cseledet. Tudja, Lajos
nak a minisztériumban csak 4000 frank fize
tése van. Nagyon szenvedtem azon az estén, 
azt hittem, hogy távozta után ki fog nevetni 
engem és Lajost meg az ebédet, a lakást, 
meg a kis cselédet. Lajos is ettől felt; egyi
künk sem iner>e elmondani a másiknak, de 
mindketten szomorúak voltunk s azt gondol
tuk : „Unatkozott nálunk, nagyon egyszerű 
emberek vagyunk hozzá képest, a ki nagy
követekkel barátkozik ! . . . Nem fog többé 
eljönni.............*

Es lám, mégis eljött, még pedig gyak
ran. Nagyon őrültünk mind a ketten, kivált 
Lajos, mert eleinte én oly zavart voltam 
jelenlétében, hogy az szinte rosszul esett 
. . . .  — Csaknem rosszul esett. — Később 
aztán mikor kissé hozzászoktam, úgy gon
dolom, mégis nekem szereztek nagyobb őrö
met I .togatásai . . . .  Nem tudtam megér
teni, hogy Ön, a ki a nagy világba jár s 
biztosan sok szellemes, müveit, szép asszonyt 
ismer, hô y vesztegelheti idejét nálam, a ki 
oly tudatlan, oly egyszerű . . . .  Mikor egy 
alkalommal megfogta a kezemet s o.yan 
édesen beszélt hozzam, hogy csinosnak talál, 
mirdig rám gondol s hogy szeret, — azt 
hittem, hogy csak álmodom, s ez álom oly 
szépnek tetszett, hogy szerettem volna soha 
fel nem ébredni . . . .  Hisz olyan gyöngé
den szólott hozzám. Azt mondta, hogy na
gyon tisztel, tudja hogy becsületes asszony 
vagyok, hogy semmiért a világon nem akarna 
elcsábítani, s hogy végre sokkal jobban sze
reti Lajost, sem hogy el akarná rabolni a 
becsületét. Csak arra kért, engedjem meg, 
hogy szerethessen... Hogy tagadhattam volna 
meg?

Azt hittem lehetséges, hogy az ember 
szeresse egymást s mégis józan maradjon, 
csak azért, mert mindketten szeretjük Lajost. 
S lassan, a nélkül hogy sietett volna, nap- 

| ról-napra többet engedtem önnek, olyan 
dolgokat, a melyektől tegnap még megijed
tem volna. Ó Jaques úr, hogy ősmeri ö.i az 
asszonyoka .' Az Ön jelenlétében nem va
gyok többé én, csak egy szegény akarat nél
küli kis teremtés, inig ha elmegy, és egye
dül maradok, majd megbolondulok a lelki 
furdalástol. Van-e még jogom, hogy becsü
letesnek tartsam magamat ? Úgy hiszem hogy 
nem, annyira vétkesnek érzem magam, a 
miért Ön iránt olyan engedékeny voltam, de 
legalább nem követtem el az utolsó, az igazi 
bűnt, a mely után nem mernék többé a 
Lajos szemébe nézni. S kérem, nagyon ké
rem Önt, kíméljen s ne legyen egészen bol
dogtalanná.

Ne jöjjön többé hozzám Jaques ur. 
Lássa, nagyon is szerelmes vagyok, ninc* 
többé bátorságom, érzem hogy az öné len
nék a legelső perezben, a mikor óhajtaná 
. . . .  S ez olyan bűn volna! Szegény La
josom annyira szeret engem, szereti Önt is! 
Olyan jó, annyit farad es dolgozik értein! 
Mi vagyok én az Ón számára ? Szeszély, já
ték, amelyre tulajdonképen nem sokat ád; 
inig Lijosnak mindene vagyok, ő kivülem 
senkit sem szeret. Még ha sohasem tudna 
is meg, belehalnék, ha megcsalnám, s ha 
megtudná az igazat, tudom, hogy ő halna 
meg, s akkor mi ketten lennénk a gyilkosai.

S aztán, hallgasson meg Jaques úr,én hi
szem, hogy most éppen vágyik utánam, de ennek 
a/után mindjárt vege lenne, tudom hamar 
elhagyna engem, s az nekem nagyon fájna. 
Azok a nagyúri asszonyok, akiket Ön szeretni 
szokott, lekötik, mert elegánsak, szellemeden
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tudnak társalognak, megtudnak sok mindent, 
a mire engem senki sem tanitott,. . . .  csak 
úgy Hallottam róla . . .

fjn olyan kis ügyetlen vagyok, nem ér
tek semmihez, csak nagyon szerettem önt . . . 
Éjszakánként sokat godoiok arra, a mit ön 
kiván, s tudja, mit mondogatok magamnak? 
Azt mondom: „Jaques ur nem is szeret 
igazán, csak azért, mert ellentállok neki, 
tovább mint más asszonyok Csak önzésből!- 
S ez a gondolat erőt ad az ellentallására s 
arra, hogy ma ezt a levelet megírjam . . . .

— Nos hát, az önzése ki lehet elégítve, 
hiszen kegyelmét kérem, bevallom, hogy a 
becsületem a kezei között van s ez csak ér 
annyit, mintha már az óné lettem volna. 
Kíméljen meg Jaques ur, kíméljen min
ket . . .  . Magát mindig lesz aki szeresse, 
mindig boldog lehet, ami szegény kis boldog
ságunk csak abból áll, hogy Lajossal szeret
jük egymást.

Gondolja meg, milyen bűn volna ezt 
összetörni s tegye meg a mire kérem . . • 
Ugv-e megteszi? hiszen Ön olyan jó, olyan 
nemeslelkü ! ..........

Csak egytől félek, el is mondom, de 
Ígérje meg, hogy nem nevet ki ; azt gondo
lom, hogy tálán szive mélyen mégis szeret 
egy kissé s hogy fajdalmát okoz Önnek, ha 
nem lathat többé ! öh bocsásson meg édes 
jó barátom: a fájdalom, melyet önnek oko
zok, mindennél jobban gyötör, pedig én is 
nagyon szenvedek . . . .  Esdve kérem, őrizze 
meg emlékét szegény kis barátnőjének, aki 
szívesen lett volna az óné, s végtelenül sze
relte s szeretni fogja még akkor is, a mikor 
emleke a maga szivében már régen el
mosódott . . . .

K ö zgazd a ság .
Frázis nélkül.

(Vége)

S hogy képzelik a« átmenetet a mező- 
gazdasági országról az ipari országra? Tan úgy, 
hogy az osztrák ipar áthelyeződik ide mihozánk, 
feldolgozva a mi nyers anyagainkat s lassan
ként átalakul nemzetfentartó elemmé ?

Úgy van, ne komédiázzanak ! Az ősz'rák 
ipar, mely évszázadok küzdelmei után jutott 
el mai fejlettsege tokára, rávan utalva a magyar 
fogyasztási területre. Meg igy is nagy ott az ipari 
tulprodukczió.mert külföldön halálos versenye 
van Németországgal, AngliávalsFrancziaorszag- 
gal. S ez a verseny egyre fokozódik s az 
osztrák ipar versenykepessége külföldön egyre 
csökken. Hát ha Magyarorszagra jönne az 
osztrák iparos, ha magával hozhatni is az 
ipari munkásokat, ha meg is találná itt ugyan
azokat az anyagokat, melyekre ipari termelés
ben szüksége van vájjon nem kellene-* hosszú 
időre magara vállalnia a rizikót, amíg telje
sen üzemképes gyára lesz, a rnig az itteni 
viszonyokba beleéli magát? S vájjon — s 
az a legfontosabb, -- számithatna-e oly fo- 
gyaszlóképességre a mezőgazdaságában ha
nyatló Magyarországon, mint jelenleg, a mi
kor éppen a föld hozamából kerül ki leg
nagyobbrészt Magyarország ipari vásárlóké
pessége ?

Arra ugyan ne igen számítsunk, hogy 
mire Magyarország ipari álaminu lesz. mező- 
gazdasági terményei a belföldön találnak 
elegendő fogyasztóra. Mert amig az iparral 
foglalkozó lakosság oly nagy lesz, hogy a mi 
gazdasági termékeinket itthon elfogyaszthatja, 
a magyar mezőgazdaság rnár reg áldozatul 
esett a hőn áhított külön vámterületnek.

A mily mértékbencsókkena magyar mező- 
gazdaság jövedelmezősége, épp oly mértékben 
csökken az ingere a külföldi tőkének, hogy 
Magyarországon ipari vállalatokba bocsát
kozzék. Mert hí itt nem számíthat biztos 
es jó fogyasztó piaczra, arra nem igen számit- | 
hat, hogy innét tereint majd magának — . 
esetleg a keleten — uj fogyasztó piaczokal. 
E/.eket a külföldi fogyasztó piaczokat úgyis I

erősen vitássá teszi neki már most is a né
met, franczia és angol konkurrenczia ; az pedig, 
hogy az idegen tőkevei itt létesilett ipart, 
áldozatok árán mi tegyük versenyképessé, 
igazán nem lesz már módunkban.

Még abban a fölötte kedvezőnek látszó 
s csak hosszú idő múlva elérhető esetben 
nem nyerünk semmit, ha sikerül is ipart te
remtenünk s a mi mezei munkásaink átvál
toznak ipari munkásokká. A mezőgazdasági 
munkáskérdés súlyos válság reánk gazdakra 
nézve. Mi lesz még, ha az ipari czentrumok 
magukhoz vonzzák a mi munkásainkat s ez 
által a inértéktelenségig felcsigázzák a mezei 
munkabéreket? Tudunk-e akkor oly olcsón 
produkálni, hogy az ipari lakosság életfelté
tele megmaradjon ? Tudunk-e az ipari mun
kásoknak majd olcsón kenyeret adni? S ha 
nem, ha a kenyér és az élelmiszerek drá
gulnak, micsoda válságokra van kilátása a 
mi újonnan keletkezett indusztriánknak.

A végtelenbe lehetne tovább fűzni eze
ket az eszméket, a melyek önként kapcso- 

j lódnak egymáshoz, a mikor fölvetjük a kü- 
| lön vámterülettel kapcsolatban a magyar 

ipar megterem lésének kérdését. Mindig ugyan- 
I arra a pontra fogunk visszatérni. Ez az igazi 
; circulus vitiosus: önnálló vámterület, ennek 
j folytán mezőgazoasági terményeink árhanyat

lása, a földbirtokos osztály gyengülése, ipari 
vásárló képességének csökken ’se s igy az 
ipari föllendülés lehetetlensége.

Különfélék.
A pápa magánélete

A pápa lakosztályának uj bútorzata, mely 
kitűnő ízlésre vall, noha nagy értékű még is 
egyszerű.

Halójában van egy aranyozott vaságy, 
mely csipkés menyezettel van ellátva. Van 
továbbá egy művészies kivitelű inahagonifa- 
imazsámoly, melyen briliánsokkal gazdagon 
kirakott feszület van elhelyezve; ezt a pápa 
akkor szerezte be, mikor még belgiumi nun- 
czius volt. Ugyancsak ilyen ízletes a többi 

j bútordarab is, míg a padló valódi, perzsa 
szőnyeggel van beborítva.

Dolgozószobája közepén íróasztal van, 
mely zöld, valódi két, indiai fából készült 
könyvszekrény, melyek ugyancsak művészies 
kivitelűek, ezeken kívül két ottomán és hat 
szék. A szoba négy sarka konzolokkal van 
díszítve, melyekről négy pápa mellszobra 
tekint le; ezek V’. Pius, III. Incze, II. Fiús 
és XII. Leó.

Egy harmadik szoba szalonná van be
rendezve és felhivatalos fogadásokra szolgai. 
E szobában egy nagy asztalon és több szé
ken kívül több könyv- és iratszekrény van 
vázakkal és szobrokkal. A falak Unom olaj
festékkel vannak bevonva.

A dolgozószobából egy kis folyosó az 
ebédlőbe vezet, mely igen egyszerű berende
zésű. E szobákban él a pápa. Reggel 5- 6 
óra közt kel fel é9 ha nem 6 maga mondja 
el a misét, úgy mindjárt meg iszik egy csésze 
erős fekete kávét; ha pe'*ig a misét ő mondja 
el, akkor a reggelit 7 órakor költi el. Ezután 
délelőtt 9 óráig szabad. Ez időben dusabb 
reggelit vesz magához, mely tejes-kávé, 
tejföl, friss vaj és egy friss tojás. Ezután 
mindjárt a kihallgatások kezdődnek.

Hetenkint kétszer legelőször az állam
titkárját, Rampolla kardinálist fogadja, más 
napokon pedig soha m»*g nem változó sorrend
ben a inini«zteriumoknak megfelelő kong
regációk tagjait.

A pápa a nagy közönséget hetenkint 
kétszer fogadja, még pedig csütörtökön a 
válogatott közönséget, hétfőnkint meg bárkit 
is. Egy óra tájban a pápa vissza vonul, hogy 
kipihenje magát és azután ebédel.

Az ebédnél csak az egyik titkos komor
nyik és a pápa fivére, ki a Vatikánban lakik, 
van jelen. A pápa az étkezés dolgában je
lentékeny takarékosságot léptetett életbe;

ugyanis mig elődjei napi konyhakiadása két
száz lírát tett ki, addig most a pápa étele 
csak napi 10 lírába és személyzetének ételé 
pedig napi tizennyolez lírába, vagyis az egy 
napi összes konyhakiadas 28 lírát tesz ki. 
Ebédre valami pikantériát, borjuvelőt és még 
1—2 hasonló ételt eszik, majd jön a zöld
séges leves és néha-néha valami sült. Az 
ebédet mindig valami gyümölcs fejezi be, 
mely rendkívül megválogatva kerül az asz
talra.

Italul genzanoi bor szolgál, mely után 
egy kis pohárka bordeauxi vagy champagnei 
következik. Ebéd után egyedül marad a pápa. 
Négy órától hatig bizalmas, hattól kilenczig 
pedig hivatalos kihallgatásokat ad. Kilencz- 
től tízig a pápa ismét egyedül marad, tízkor 
pedig valami könnyű húsfélét eszik, ezután 
rövid időt újságolvasással, jegyzetek készíté
sével tölt el és azután nyugalomra tér.

P iaoz i á rak .
-— A ugusztus 24. —

Búza . . . .
Rozs . . . .
Árpa . . . .
Zab . . . .
Tengeri . . .
Paszuly (iszt. feli. 
Szesz literenként

7.80 8.10.
6.10 6.20.
5.10 5.,0.
5.10 5.20.

5.80 • 1.0(1.
.0' a 57'/,.

“ £ « -  Hirdetmény kivonat.
A nyíregyházi kir. törvszék. mint tkvi- 

hatóság közhírré teszi, hogy Csesznak Zsu
zsanna férj. Krajcsovics Józsefné és Cseszuák 
Ilona férj. Csesznék Andrásáénak, Csesznák 
István és Csesznák Maria férj. Sulid And- 
rásné elleni közösség megszüntetése iránti 
peréből kifolyólag, a közösség megszüntetése 
czéljábólés a 12 Irt 82 krban ezennel meg
állapított jelenlegi, s a meg felmerülendő 
költségek behajtása iránt az ezen kir. tórv- 
szek területen fekvő, nyíregyházi 2352. tjkvi, 
5151. hrsz. a. foglalt, tanyai házzal eladott 
szántó 9J6 frt bee ser lékben az 1898. évi 
aâ U't/dU't hó 31-én d. e. 10 órakor, ezen 
kir. törvszék helyiségeben megtartandó nyil
vános árverésen becsáion alól is el fog 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Bánompénz a becsár 10 */«-a.
Kelt Nyíregyházán, a kir. tvszék tkvi- 

osztályanál, 1898. évi junius hó 2-án.
(49 — 1 — 1) Borbély, kir. tszéki bíró.

Első Leánykiházasitási Egylet,
m. sz.

leány- és őu biztosító-intézet
Budapesten,

Teréz-Körút VI. 40-41. szám
Alaplttatott 1363-ban.

Legelőnyösebb teltételek és leg
olcsóbb díjszabások gyermekek bizto
sítására. Semminemű mellék, vagy 
bélyegilleték, sem kötvéDy-dij nem 
fizetendő. Változatlan havi díjfize
tések.

Eddigelé kifizetett biztosított tőke 
több mint 5.>>00.000 korona.

Vagyon 1897. decz. 31. 4.000.000 
korona. ,<8 - 5-*

Nyomaton Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




