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A város költségelőirányzata.
I

A városi tanács letárgyalván az 
IS99. évi városi költségelőirányzatot, 
azt a törvény rendelkezésének meg
felelően 15 napon keresztül jogában 
áll bárkinek egészében és részletei
ben is áttekinteni Lesznek is bizo
nyára igen sokan, akik időt és fá
radtságot vesznek maguknak ahhoz, 
hogy a város gazdasági és kereske
delmi, kulturális és társadalmi erőit 
nagyjában viszatükröztető adatait ta
nulmányuk. vagy legalább is érdek
lődésük tárgyává tegyék.

Klóré is elárulhatjuk, hogy abban, 
amiket a közszemlére kitett költség- 
előirányzatból kiolvasni, belőle kö
vetkeztetni lehet, nem lészen gyö
nyörűsége senkinek.

Ks ugyan miért?
A felelet igen egyszerű. A pol

gárok megadóztatásának úgy az állam 
mint a községek részéről, helyes 
arányban kell állania a teljesítési 
képességgel, vagyis a közszolgáltatás 
nem haladhatja meg azt a mértéket, 
amelyet a lakosság vagyoni helyzete, 
jövedelmei, kereseti és megélhetési 
viszonyai megszabnak. Kz a szabály 
nem csak a lakosság érdekeinek

döntő tekinteteiből fakad, de ez 
utóbbi tényezőnek a közczélokat is
tápoló és megvalósító közületekhez 
való természetes viszonyából is, mert 
hiszen kétséget sem szenvedhet, mi
kép alsóbb rendű vagyoni állapottal 
rendelkező társadalomnak igényei, 
közszükségletei és a megvalósításra 
váró feladatai is korlátoltabbak szám
ban és terjedelemben egyaránt. És 
jólehet e két tényező közötti viszony- 
zat belső lényegét a vagyoni erőkön 
kívül sok más jelenség is befolyá
solja, amennyiben az állam és köz
ségek működéséhez tapadó igények 
határait a társadalom szellemi eló- 
haladása nem csekély mértékben vau 
hivatva megszabni; mindamellett leg
alább a való élet konkrét nyilvánu- 
lásaihan a vagyoni képesség első sor
ban az, amely a közczéloknak. és az 
ezekre fordítandó anyagi áldozatok 
mérvének megállapitásáuál fokozott 
jelentőséggel ruháztatik föl.

Alkalmazzuk most ezt az egész
séges politikai szab:.iyt Nyíregyháza 
város gazdászati életére, akkor a kö
vetkező eredményhez fogunk jutni.

Magyarországon a közteher viselés 
a: állammal szembeu egyenlő elveken 
van megvalósítva. Vagyis például a

800 forint fizetést élvező tiszviselö 
ugyanazon kulcs szerint rója le az 
állami adóját Nyitramegyében, mint 
Teraesbeu . Ez magában véve is ab- 
normis helyzet, azért, mert a területi 
különbségeket, amelyek a megélhetés 
tekintetében jelentkeznek, kellő figye
lemben nem részesíti. Már pedig nyil
vánvaló, hogy egyenlő jövedelem fel- 
tételezésével könnyebben képes elvi
selni az adózás terhét az, aki a min
dennapi élet szükségletének tárgyai
hoz olcsóbban jut, mint az, aki a 
helyi viszonyok drágaságával is kényte
len megküzdeni. Hanem az állami adó
zás legszélsőbb fokig menő igazságos 
megosztásinak megvalósítása csak 
képzeletben lévén leh“tséges: az 
egyenlő eivek szerinti kivetését az 
állami terheknek el kell fogadnunk 
megnyugvással.

A községi élet azon szükségletei, 
amiket a község törzsvagyona és ren
des jövedelmei nem fedeznek, az ál
lami adózás arányában kivetendő köz
költségre tárna zkodnak, amely annál 
nagyobb, minél csekélyebb a törzsva
gyon és a rendes bevételi alap, ille
tőleg rniuéi nagyobbak a községi köz- 
igazgatáshoz fűzött igények es fel
adatok. E szerint a közköltség meny-
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Julius á'J.
Néhány szót Au»triávuli múltunk, jele

nünk és jövőnkról.
Múltúnkról szólva, meg kell jegyeznem, 

hogy a történelemből hozom ugyan fel a 
tényeket; de csak annyira, mennyire a kö
zöttünk való viszony alapjául szolgálnak. 
Viszonyunkról szólva pedig szinte kijelentem, 
hogy ez alatt sem szoros értelemben vett 
szövetséget, sem, Ausztiiával, hanem csuk a 
llab 'b tirg  dinastiával értek. — Szövetséget 
nem érthetek, mert a szövetség-szerződés, 
szerződéshez pedig mindkét oldalról! jogok 
és kötelezettségek járulnak, még a mi viszo
nyunkban a jogok mind az egyik, s a köte
lezettségek min<l a másik oldalon voltak, 
Ausztriávali szövetséget annal kevésbbé é rt
hetek, mert ennek még csak árnya sincs, 
viszonyunk csupán a koronás fő egysegében 
mutatkozott.

A mohácsi vesztett csata után nemze
tünk szerei, csőt len magszakadások következ
tében emelő Ausztriai Ferdinandot trónjára 
azon hiedelemmel, hogy a török járom alul 
megszabadítani hazánkat neki is érdekében 
fog állami. E remény fejében a nemzet min
dent adott neki és ö ígért, mindent. Meg
tartotta-e ígéreteit? — Utódjai uralkodásá
nak egész I. Leopoldig nem volt más tá
masza a magyaroknak ama reményüknél,

hogy a törőktől meg fogják szabadítani, és 
a királyok által bőven adott, de meg nem 
tartott igereteknél. Ezt igazolja az is, hogy 
az utódlás bizlOsitása okáért az még az 
előd életeben választatott és koronáztatott 
meg.

I. Leopold felismerve ez alapnak szi- 
lárdt a lanságát, hogy utódait biztosítva, szá
molva a magyarok lovagias és hálás érzel
meire, ezeket a maga részére lefoglalni igye
kezett. Összeszedte minden erejét, a törököt 
hazánkból kivernie sikerült; és a nemzet 
háláját az 1687-iki országgyűlésén igénybe 
is vette. És Leopold nem volt rossz számitó.

A törökök elpusztulásán örömben úszó 
nemzet elragadtatta magát, s n»m csak hogy, 
az első szülött.-égi rendet elfogadó, de II. 
András arany hullájának 5-ik pontját az 
1687: IV. t.-cz. altat öt ökre el is törlő, 
mini ezek daczára, mik történtek? mutatják 
a Bocskay, Bethlen. Hákóczy-féle hadjára
tok; mely éknek kimeneteléről hallgatok, mert 
úgy is szélvészkint hirdeti azt örök időkre 
a pont iis parti sir. — Volt még i« e had
járatoknak két eredménye, egyik a szathmári, 
linci » s bécsi békekötések, másik a pragina- 
tica lanctie. Szerencsétlen mindenik, az el?ők 
köttettek, hogy legyen mit meg nem tartani, 
a második, hogy legyen kés, mely ellenünk 
forduljon.

A pragmatica sanctio létrejött, mert az 
imént említett hadjáratokból még mindig 
kitűnt a dinaslia jövőjének bizonytalansága. 
Kölcsönös szerződés áltál hitte III. Károly a 
biztonságot elérhetőnek. — Ez a pragmatica 
sanctio bár nekünk ismelelt bajokat okozott

de teljes elfojtásunkra még is elégtelen volt. 
Ez a pragmatica sanctio volt második cso
mója azon huroknak, melyet a magyar nem
zet az 1687-iki országgyűlésén Leopold áltál 
nyakába vetni engedett, de mint mondám 
ez is elegtelen volt. — Uj módszerre volt 
szükség.

Mária Terézia megmentetvén trónját a 
magyarok állal, alkalmazta ez uj módszert, 
sajnos! sikerrel. A hurok harmadik csomója 
az elpulyitás, az elerkölcstelenúlés. Ö  is jól 
számított, s számítását tnég is fiának, József
nek tlliamarkodása rontá meg, a ki már 
mindent elérkezettnek hívén, midőn a végső 
csapást megadni készült, a pisztoly kora 
durranása ébresztette fel a nemzetet a le
targiából.

A felébrúlést . s az akkori franczia bo
nyodalmat felhasználva nemzetünk az 1790. 
évi országgyűlésen sarkalatos törvényekkel 
igyekezzek alkotmányát biztosítani. A derék 
fejedelem II. Leopold, ki a kor és nemzet 
kiáltó szavat megérté, azokhoz készséggé 
hozzájárult; de, sajno , hamar elhalt. Utódja 
alatt, a vén s háború* idejeu sem feledkez
tek ineg, annak a hatalmas intéző tanácsosai 
egy ismét újabb rendszer kigondolásáról, 
melyiyel az imént megtágult hurkot szoro
sabbra húzhassak. Emi k Metternick lelt a 
feltalálója; ki midőn látta, hogy a magyart 
sem ámítás, sem luu ígéretek, sem elpulyi
tás de még erőszakkal sem lehetett 3 sza
zad folytán lenyűgözni, a meghasonlás bontó 
fegyverei alkalmazta. Uszköt dobott a vallá
sok, ús/köt a külön nyelvet beszélők közé, 
hogy még a magyarok ezekkel vesződve
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nyiségét három főfcéüyezó szabályozza 
Ellenben az, aminek első sorban kel- i 
lene szabályoznia, t. i. kereseti és 
megélhetési helyi viszonyok, a városi 
közadózás kereteinek kijelölésénél ter
mészetadta jogától természetellenesen 
meg van fosztva. Aminek a követ
kezménye az, hogy kedvező kereseti, 
vagyoni és megélhetési viszonyoknak 
örvendő községekben csekély, vagy 
épen nincs közköltség fizetésének terhe, 
ellenben oly végtelenül kezdetleges 
közdazdasági élettel bíró város, mint 
Nyíregyháza, épen csak azon okból, 
mert évtizedek óta a város által meg
valósítandó közczélok és feladatok 
elég bölcs előrelátással megszabva és 
korlátolva nem valáuak: majdnem az 
állami adózás mérvéig fokozódott te
herviseléssel kénytelen a polgárait 
megróni. Pedig ennek a ténynek 
egyébb hátrányait mellőzve, bizonyos, 
hogy jövendő fejlődésére is szerfölött 
kártékonyán hat vissza, mert sociolo- 
giai tanulság, hogy a bevándorlás, te
hát a népességnek kívülről való sza
porodása csaknem teljesen megszűnik 
ott, ahol a megélhetés kedvezőtlen 
viszonyai a súlyosabb teherviseléssel 
is nehezítve vannak.

Közügyek.
— Szabolcsvármegye közigazgatási bizott

sága br. Feilitzsch Berthold főispán elnök
lete alatt e hó 1-én rendkívüli ülést tartott, 
amelyen az 1899— 1900. évi közúti költség- 
előirányzatot tárgyalta le.

— Ülések a vármegyén. Szabolcsvár
megye fegyelmi választmánya e hó 9-dikén 
d. u. '/|4  érakor, a közigazgatási bizottság 
arvaűgyi feiebbviteli küldöttségé pedig 10-én 
d. e. '/a 10 órakor ülést tart.

— Közgyűlés a vármegyén. Szabolcsvár
megye törvényhatósági bizottsága a héten 
hétfőn br. Feilitzsch Berthold főispán elnök

igazságos követeléseiket kevéshbé szorgal
maznák, addig a közzavarban alkotmányos 
jogaiktól lassan-lassan megfosztathassanak. 
E célra a megvesztegetés általi demoralisatió 
leggyilkolóbb fegyvere használtatott. Hála 
Isten: czélját ei nem érhette. Bennünket is
mét a franczia mozgalom menteit ineg.

Julius 30.
Így állunk 1848. márcziushan Ausztriá

val és a dvnastiaval. Ausztriával annyiban, 
a mennyiben az magat az uralkodó házzal 
azonosítani igyekezett s minden erejét kiszi
polyozásunkra forditá. Ez a viszony reánk 
nézve mindig a legsötétebb volt, kivéve a 
töröknek Leopold általi kiveretését, de en
nek is ellenünk volt felállítva az alapgon- 
dolatja.

Az 1847— 48-ki pozsonyi országgyűlés 
megragadá az európai közmozgalmakban kí
nálkozó alkalmat s Kossuth Ltjos lelkesült 
indítványára anyagi és szellemi teljes sza
badságunk követelései ritka egyhangúsággal 
elhatározta. Sokat tett ez ügyben István ná
dor erélyes fellépte nemzetünk mellett, sokat 
a bécsi nép demonstratiói által megfélemlí
tett udvar fejetlensége és a pesti mozgal
mak Ferdinánd király márczius I7-én min
denben megegyezett! s ez által az Ausztriá- 
vali kapocs megtágulván, helyzetünk eredeti
ségébe visszatért.

A szabadság első mámoráb.n üdvözölt 
bennünket Ausztria, de szokva századokon 
á t az idegen zsíron hízni, midőn lelkesülése 
Johadtával látta, hogy Magyarország nem en

lete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, me
lyen azonban a bizottsági tagokaiig J5 —50-en 
vettek részt. A megjelentek nagyobb része 
nyíregyházi volt, aminthogy a tárgysorozat 
fontosabb pontjai is Nyíregyházára vonat
koztak. így napirenden volt Nyíregyháza vá
ros uj szervezkedési szabályrendelete, amely 
majd egy évig foglalkoztatta magát a város 
képviselőtestületét, mig végre ez év elején a 
vármegyéhez felkerülhetett. — A vármegye 
tavaszi rendes közgyűlésén az egész szabály
rendeletet egy bizottságnak adta ki tanul
mányozás czéljából. Ez a bizottság szeptem
ber 1-én ült össze s vette tárgyalás alá a 
szabályrendelet tervezetet. A bizottság és az 
állandó választmány javaslata alapján a rend
kívüli közgyűlés a szabályrendeletnek a tiszt
viselők és alkalmazottak fizetése felemelésére 
vonatkozó részét jóváhagyta, kimondván, 
hogy a rendszeresitett magasabb fizetések
1899. január I - tői lépnek életbe. A szabály- 
rendelet többi intézkedéseiben azonban több 
rend -éli módosítani valót talált a közgyűlés, 
miért is az e tekintetben felhozott kívánalmak 
tárgyalás alá vétele czéljából a szabályrendelet 
visszaküldetik a képviselőtestülethez azzal, 
hogy 60 nap alatt a vármegyére visszakül
dendő lesz. A Bessenyei szobor leleplezési 
ünnepélyének módozatai tárgyában hozott 
határozatot lapunk más helyén részletesen 
ismertetjük. Nyíregyháza város nyugdijsza- 
bályzatál a közgyűlés jóváhagyta. Úgyszin
tén jóváhagyta Nyíregyháza városának a
250.000 frt értékű regálekártalanitási köt
vények eladására, a színház megvételére, az 
iparfestület lórlesztéses kölcsönkért elvállalt 
kezességre vonatkozó határozatait is. Végül 
több község 1897. évi zarszámagásának jóvá
hagyása után R i tz d o r fe t  E l z a  zeneakadémiai 
és F á b iá n  C o rn é lia  sziniakadeiniai növendék 
részére a közgyűlés 20 —20 frt havonkénti 
segélyt szavazott meg.

A mai nevelés a gyakorlati 
élet szempontjából.

/ F o l y t a t á s . )

Hisz, ha elfogadjuk azt, hogy a gymná- 
siumi nevelés a gyakorlati életben valóban 
élhetetlenségre vezet, akkor azon a bajon 
n^m az által kell segíteni, hogy megfosztjuk 
őket az igaz mivelődés kipróbált eszközeitől;

gedi magát tovább is kiszipolyoztatni, mert 
keze csak maga felé hajol*, mihamar ellen
séges állásba helyezte magát velünk. — Ez 
ellenséges irányt a jogos engedményeket ha
mar megbánt udvar is gyámolitá és végre 
elég könnyelmű volt nyílt lazadóinkkal úgy
szólván ellenünk szövetkezni.

Most már meglehet külömböztetni a dy- 
nastiával viszonyunkat az Ausztriávali viszo
nyunktól. mert mig Ausztria ügyeinkben neu
trális volt, addig vele való viszonyunk csak 
a koronás főveli azonosságban állott, de 
iniota a neutrallságot nagy hetykén felmon
dotta, mindenesetre viszonyban, de ellensé
ges viszonyban állunk. A dynastia határo
zottan, mezes madzaggal nem szűnt meg 
ugyan minket magahoz vonzani, de más 
utón mindent elkövetett, állapotunk zavarba 
bonyolítására, hogy igy segély után nézve 
ismét feltétlenül vessük magunkat karjai 
közé.

Minisztériumunk ismerve a magyar nép
nek példátlan ragaszkodását a koronás fő
höz, melyet a történelem tanúsága szerint 
inég akkor is mindig fenntartott, ha a ko
ronázott fő nem épen érdekében működött, 
mindennemű áldozatokkal kész volt az ud
varnak Budapestre költözését megnyerni. — 
Ellenben a bécsi minisztérium mind saját 
gyengeségét, mind a nagy német birodalom 
felállítása esetén ez alá leendő rendeltségét 
világosan látva, az udrar a magyar óhajtá
sok mellőzésével a frankfurti birodalmi mi
nisztérium szövetségét keresi.

Ausztria a Ferdinándok óta velünk nem 
állott soha lágultabb kapcsolatban, mint

hogy állítunk mellettük vagy helyettük sok 
mindenféle szakiskolát stb. Erre az eljárásra 
joggal elmondhatni: medicina peius morbo.

Akkor sokkal egyszerűbb és czélraveze- 
tőbb: egyszerűen eltörülni, nemcsak a gymná- 
siumokat, hanem a többi iskolát is és utána 
a templomokat is.

Aztán hagyjuk az embert a veleszületett 
önzéssel és életfcntartási ösztönnel szabadon 
nőni. S jót állok érte, hogy még mégis gazda
godik az életben. És ha azjifjak az átm enet
nél (mert a régi mivelődés folytán sok neme
sebb felfogást már örököltek) mégis gyöngék
nek mutatkoznának a küzdelemben a teljesen 
Műveletlenekkel szemben, — úgy legfeljebb 
oktassuk ki az egyszer-egyre és egy kicsit
............. a törvény megkerülésének módjaira,
melyek már régóta nem uj eszközei a 
modern megélhetésnek.

Jót állok érte, hogy az ifjú igy slég élel
mes lesz az élet átküzdésére minden iskola 
nélkül i s !

De aztán Isten hozzád társadalom ! Isten 
veled czivilizáció! Isten veled vallásosság! 
Megáshatjuk a sírjukat előre, s a sirdombon 
felállíthatjuk a feszületet, a .Fel nem tám a
dunk* felírással; a családunk és közhivatalok
ban pedig a feszület helyett állítsunk fel <gy 
arany pénzdarabot ezen bevésettel: In hoc 
sicno vinces! Azt hiszem ezeket csak nem 
akarhatjuk? De ne is akarjuk, mig csak egy 
kis isteni szikrát érzünk m agunkban!

A modernisták és materialisták második 
okul azt hozzak fel a gymnásiumok ellen, 
hogy ez alapon, illetve: hogy ezen nevelési 
mód mellett későn jut az ember kenyér- 
keresetre. Igazi modern kifogás !

Persze, hogy hasznosabb lenne a gaz
dákra nézve is, ha a csikót, a tinót már el
választás után, 3— 4 hónapos korukban 
lehetne befogni. Micsoda nagy okosság ?! A 
tudatlan önzés mégis tette már ezt, csak
hogy a természet törvényei .vét* mondának. 
Tessék csak megnézni azokat az idő előtt 
befogott csikókat, tinókat! Micsoda szánal
mas, nyomorékok lesznek ezek ? ! Akárcsak 
az a sok tudós, csoda gyermek! És mi ezt 
akarjuk elérni tán az embernél is?

A mai törekvés, a mai irányzat, a mai 
materiális felfogás legálább erre vall. Európa- 
szerte, kivé vén meg a kizárólag klasszikus

most, mert eddig, bár, mint fentebb m on
dám valóságos szövetségben vele soha nem 
állottunk is, az uralkodó azonossága némely 
dolgok közös fenntartását, némely terhek kö
zös viselését hozta magával. De épen azért, 
mert ezen közösség miatt az önző Ausztria 
minket három szazadon, de folyton kizsák
mányolni elég szerénytelen volt, s arról le
mondani ma sem akar — az ezt véresen 
fájló magyar nemzet végre magát ezen kö
zösségtől megszabadítani akarva, csupán és 
egyedül a koronás fő azonosságát vette vi
szonyunk alapjául és maga számára külön 
kormányt alakítanak.

Julius 31.
Így állunk most. Jövőnkról ez a hitem :
Elválasztom mindenek előtt Ausztria sor

sát a dynastia sorsától.
Ausztria vagy be fog olvadni a nagy 

német birodalomba, vagy megkísérli külön 
fönmaradását.

A dynastia vagy Magyarország karjai 
közé veti magát, vagy az absolut monarchia 
további fennállhatásáról ábrándozva, ennek 
nyikorgó kerekű szekeret igyekszik újra meg
ragadni. Végtelen hatalmat egyik esetben 
sem jósolhatok ugyan, de tartósabb mene
külését a jelenlegi zűrzavarból mégis egyedül 
a Magyarországhoz való csatlakozásban latok . 
E nélkül csak az absolutismus gyűlölt hatal
mával szerezhet magának ideiglenes, igen 
rövid, kétes fényt és életet.

Ha a dynasztia átlátja veszélyes hely
zetét, ha az absolutismus Imi csillogásának
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nevelési irányt fentartó angol nemzetet, mely 
igazán vallásos és — ki hinné? még reál
iskolák nélkül is elül já r a technikai tudomá
nyokban, sőt a becsületes gazdában is.

De hát ti hires materialisták, akik 
esküsztök a .Krafft und StolT* elméletére és 
zászlójára, — ti még a saját elméletekkel 
sem vagytok tiszlában. Ti még az ember 
physikutnának a törvényeit sem, nemhogy a 
lélek törvényeinek a szabályait ismernétek! 
Vagy tán ti még azt sem tudnátok, hogy az 
ember testi és szellemi képességei 20 éves 
korig csak fejlődésben vannak? Vagy tán ki 
akarjátok játszani, megakarjátok kerülni az 
örök természet törvényekei?!

No, no! Tessék jól vigyázni, mert itt 
hatalmasabb ellenféllel álluk szemben, mint 
az emberi üzleteknél és gseftelésnél!

Harmadik okul azt hozzák fel, hogy a 
tudományok alaposan, nagy mértékben csak 
úgy sajátíthatok el, csak úgy kuliiválhulók a 
siker teljes kilátásával, ha mentül korábban 
tömjük az emberbe. Valóban? Ennyire el
bizakodtatok a közlekedés gyorssá tétele 
állal ?

Az előbbiekből már látható, hogy az 
ily siettető eljárás sem az emberre, sem a 
tudományra nézve nem lehet e.önyös! Min
dent a maga idején és helyén! Vagy tán 
eget akarunk ostromolni tudományunkkal? 
llá t nem emlékezünk arra a gyönyörű es 
tanulságos biblia történeti képre, hogy midőn 
az emberiség elbizakodottságában az eget 
mogostromlandó, megkezdte a Bábel-torony 
építését, — az Isten megzavaró nyelvüket ? .

llá t nem látjuk, hogy a tudományok 
mai tanítási rendszere és módja mellett is 
Hábel-tornyot építünk, s az Isten máris kezdi 
összezavarni nyelvünket, mert máris nem 
értjük meg egymást! A tudományokat idő 
előtt tömjük a tiatalokba; és mert a tudo
mány igen sok. mindjárt megosztjuk őket, 
mini szaktudományokat, a gyermekek között! 
így létesítjük a tudományokban az idő előtti 
tagoltságot, vagyis a különböző nyelvűséget; 
Így jutunk oda, hogy aztán (mindenki egy- 
oldalulag, más és más tudomány-aggal 
saturilva s csak ehez értve) kü'önbözö lesz 
észjárásunk, s mire az éleibe jövünk, meg 
nem értjük egymást. . .

így aztán az sem csoda, hogy mindenki 
az ő egyoldalú, szűk látkórén belül más és

másban keres a végső okot, az Istent s 
majdnem a bálvány-imádás jön divatva. 
Hololt azok, kik kellő alapot nyerve az ösz- 
szes tudományokkal meglett korukban ipar
kodnak megismerkedni, tisztán látják, hogy a 
tudományos kutatás mind egy okra, mind ; 
egy szellemi és erkölcsi erőhöz, az Istenhez s 
ennek imádására vezet. És nagyon helyesen! . 
Mert csak egy az igazság: az Isten!

Valóban úgy tesz ma az emberiség, 
mint a gyermekek egy gőzkazán szemléleté
nél. Az egyik a nagy hajtó lendkerékben, a 
másik a tolattyuban, a harmadik egy más 
kerékben véli lenni a hajtó erőt. Hololt a 
beavatottak tisztara tudják, hogy egy ily 
gépnél a föinditó ok a gőz fuszereje, mely a 
gép nagyobb és kisebb részeit mind mozgás
ban tartja.

Mit akarunk tehát elérni a tudományok
nak idő előtti, z-enge korban való tagolásá
val, tanításával? Már látni az élet minden 
terén, hogy sok ember lelke éppen ettől az 
eljárástól csömörödött meg; ettől van örö
kös lazban a lélek, mely aztán rug-kapál. A 
skeplicisnius, alheismus, szoczialisnius, anarc- 
hismus stb. mind csak tűn tei, rugdalódzás- 
sál a lázba ejtett léleknek.

Mig ellenben a kifejlett lélek az élet 
küzdelmeiben megtisztuló világnézet mellett 
sok örömöt fog találni a tudományban, s 
ennek kultiválását is jelentékenyen előmozdít
hatja és rájön lassan oly igazságokra is, 
melyeket csak megállapodott korban lehet 
tisztán megérteni. Ennek felismerésén alapult 
a régi görögöknek sok, mai nap sokak áltál 
mosolylyal fogadott, de vakéban okos intéz
ménye ! Miiy okosságra, mily mély életbölcses- 
ségre vallott az is, hogy p. o. a görögöknél 
az államügyeit intéző legfőbb törvényhozó 
testület, a „gerontesek*, az öregek tanácsa 
c»ak a Go évet becsületben és tisztességben 
betöltött férfiakból állott. Tessék csak elkép
zelni, hogy azok a férfiak, - -  kik GO évig 
tanultak, kik GO évig becsülettel éltek, kiket 
inar az emberi hiúság és szenvedély nem 
zaklatott, — kiknek világnézlete a hosszú 
eletkűzd •lemben megtisztult, nugnemesedett, 
— micsoda bölcs, a közjót szeinelőtt tartó 
törvényeket alkottak?! Ezeket már semmi 
egyébb nem vezérelte tettükben, mint a hála 
azon társadalom, azon haza iránt, melyben 
ők életörömüket kivették, es a melyről fel

vissuszerMhetőségével magát cs ilckony alom
ba r.ngalni nem engedi, s a magyar nemzetnek 
hűségesen felajánlott védelmét kész szívvel 
elfogadva Budapestre költözik, közzeppont- 
jává Budapestet teszi, hatalmas es virágzó 
fog lenni mindaddig, mig a népek kiskorú
ságának ideje lejár s a köztarsasagi kormány- 
forma tökéletessé fejlődvén, ő is ala Kall 
ugyan a népek sorába, de hazáját el nem veszti. 
Minden más esetben bizonytalan a jövő.

Jöjjön a  királyi család Budapestre és a 
magyarban elég akarat, s a mi több elég erő 
is leend a királyi szék megvedesere liánninő 
zivatar elleneben. Ha Ausztria s a telhetetlen 
önző Bécs nem akarva hinni a magyar fö
lényt előbb-utóbb b.olvad a nagy nemet 
birodalomba, Ausztria császárja megszűnik a 
bomladozó Ausztriának császárja lenni, de 
leend egy nagy és hatalmas Magy.irorszagnak 
hűséggel védett királya.

Ha pedig a dynaszlia és a kis Ausztria 
azt hinnék, hogy a régi állapot visszaállítható, 
a /t hinnék hogy az örökös tartományok egyik 
Ugrsckelycbb Részecskéje, a falatnyi ausztriai 
föherc/.egséghól kormányzott ausztriai monar
chia meg hatalmassá lehet, ez úgy a d inasz
tiának romlását, mint a kis ausztnanak el- 
sülyedését vonna elöbb-utóbb maga utam -  
Vagy van-e valaki, elég gyarló, a ki a kor
hadt óriás, csert dühében elfogni akarna 
ha még oly túlfeszített izmokkal kísértene is 
meg porrá zuzatnék általa. A külömböző aju 
és nyelvű népekből összetoldozott Ausztria 
magában hordja a feloszlás magvat: avagy 
hiszi-e valaki, hogy meg letelhetnek hatalom,

me!y a magyar tulnyoinósagot az olasszal, 
az olas/.t a esetivel, a csehet a magyarral 
egyensúlyba hozhassa s egyiket a másikkal, 
a markába névelő német örömére korlátoz
hatná? A népek szemei felnyíltak, a szétsza
kított láncznak töredékei minden oldalról az 
azt kovácsolok arctába dobatnak.

Hogyanis lehstne egy államot képzelni 
rendszeres egység nélkül, állhat-e fenn oly 
állam, mely 4 —5 felől korinányoztalnék, 
elütő, sokszor ellentétes érdekekből? Absur- 
durn! másként pedig nem történhetnék, mert 
a magyar nemzet az ő százados küzdelmek 
után visszanyert függetlenségét kezeiből k i
ereszteni többé nem fogja, s az ő példáját, 
a mint látjuk, követte Prága is, csakhogy 
egyelőre siker nélkül. De ki felelhet arról, 
hogy a mi egyszer balul ülött ki, nem sike
rül-e másodszor vagy harmadszorra? Bizo
nyara ausztriai ósszmonarchia nem lesz többé, 
s ha erőszakolva fogódzanatok a sors kere
kébe fentartandók a régi állapotokat, államot 
és dynasztiut eltiporna az.

Á mondottakban azt akartam értelni, 
hogy a dynaszliával viszon unk jövőben csak 
úgy alakulhat, ha az Budapesten székeivé, 
nagy Magyarország királyi székét foglalja el. 
Ausztriával, mint ausztriai monarchiával semmi
féle viszonyt nem látok jövőben lehetségesnek, 
mint német birodalommal, két oldali jngok 
kötelezettségek mellett kötendő szerződésben 
mint szövetséges államok egymást kölcsönösen 
gyáinolitva egymás mellett barátságos vi
szonyban élhetünk.

Ez nézetem a jövőbeni viszonyunkról.

ismerték, hogy annak java egyedül biztosítja 
és Állandósítja az egyed javát is.

A inai nevelési és oktatási hibák mellé 
járul még az is, hogy azt a sok szaktudo
mányt, melyet tekintet nélkül gyakorlati 
jelentőségére már az elemi iskolákban is kez
dünk meghonosítani, sokszor úgy adjuk elő, 
hogy a gyermek az Isten müvei iránti csodá
latra, az Isten iránti hálára vezettessék re á ; 
hanem inkább, hogy bámultassuk azt a pará
nyi kis eredményt elért szellemi képességün
ket, sőt tán magunkat is.

Hiszen igazán komikus látni, mikor egy 
gyermek, aki azelőtt a természet erőinek hatal
mas megnyilatkozásara mintegy magába szállt, 
felébredt benne parányiságának érzete, s 
mcgiapult, mintegy külelve, hogy elismeri 
azt a felsőbb hatalmas lényt, kit a romlatlan 
érzés már sejt, s kit mi keresztyenek Isten
nek nevezünk, — ismétlem: milyen komikus 
és szomorú látni, midőn ma egy ily korán 
agyon phys-kázott gyermek henczegve mutat 
reá p o. az égi háborúra mondván: hisz az 
csak villamosság, melyet a tanító bácsi is 
elötud állítani az által, hogy e kaucsukot 
róka-farkkal inegdörzsöl stb. stb. Dicséretükre 
legyen mondva a nyíregyházi népiskoláknak, 
hogy e veszedelmes tudakozás helyett igazi 
szerénységet, igazi hasznos tudást s a magyar 
nyelv szép ismeretet láttuk érvényesülni az 
évzáró vizsgákon ! És igy van jól !

Mert ugyan mi haszna is van a zsenge 
gyermeknek az oly felületes physikai tudás
ból ? Mennyivel emeltük ezzel a gyermek lát- 
körét ? Mi szüksége van lesz neki erre a sze
rény gyakorlati eleiben, kint a gazdaságban ? 
És mit használunk vele a tudománynak?

Sem m it!
így adva elő (pedig sok ily eset vau) a 

természet tudományok, csak arra valók, hogy 
elveszítsék nym busukat; igy csak arra valók, 
hogy az egyszerű ember tudakossa, fölületesse 
és boldogtalanná legyen. Kar tehát beuezegni 
azzal a parányi kis tudásunkkal, mely nulla az 
Isten bölcsességéhez képest. Az ily henczegés 
csak Isten iránti hálátlanságunkat tűnteti fel. 
Az ily henczegés csak provokálja azt a nagyon 
helyes megjegyzésl, amit az öreg zsidó dorbé- 
zoló és hcnczego (iának vágott oda, mondván : 
Khóbi, fogsz te még fötyöini! Bizony sajnos 
dolgok és tünetek ezek !

*  *•
Mind úgy tetszik nekem, hogy nem 

helyesen elünk Isten adományával, sem tes
tünk, sem lelkünk erejével!

De kik a hibasok i
Peccatur intra et extra m uros!
A történelem tanúsága legalább azt 

mutatja, s vannak jelek, melyek arra m utat
nak, hogy ma is egy lejtőre léptünk.

Ős időktől lógva harezot vívtak egymás
sal nemcsak az egyesek, hanem azon testüle
tek is, melyek hivatva lettek volna és lenné
nek az emberiseget vezetni és boldogítani. E 
küzdelemben az egyik fél sokszor liarczb* 
vitte az ember Vallásos érzületét, a másik fél 
a tcrineszet-tudományokat! Tehát : Isten 
törvényét, Isten törvénye ellen vittek harezba 
az osztályok !

Az „iuterduos litigantes, testius vicit* 
elvre akartak tán támaszkodni ?! Lehet! A 
keserűség roS'Z tanácsadó volt mindig es 
maratI i s !

De micsoda emberi g.arlóság, micsoda 
vakmerőség is ez ?!

Ne csodalkozuznk aztán, ha ily eljárások 
mellett sem az igaz vallálossáf, sem a valódi 
tudomány nem terjed kellői g és hogy a 
társadalmi emberek földi élete a .megváltó* 
önfeláldozása daczára is csak siralom völgy 
maradt, melyben az élet tűrhetőségét csak is 
az Isten kegyelméből támasztott egyes nemes 
gondolkodású elmék eszközük ma is.

Ezeket igaz, mély hála illeti meg!
De ne csodálkozzunk a véghetlen testi és 

1 lelki nyomorúságokon sem, melyek hibás 
1 tetteink nyomában fakadnak. A kik rósz 

magol veinek, ínségnek néznek elébe; akik 
! csak szelet vetnek, vihart fognak a ra tn i! Mind
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nyájunk kötelessége s mindnyájunk érdekében 
áll, hogy a napi renden renden levő társa
dalmi erkölcsi bajok legalább ne fokozódja
nak, ha már emberi gyarlóságunkból kifolyólag 
nem kerülhetők el egészen.

Itt a jó és nemes czél érdekében össze 
kall fogni az emberiség jobbjainak, az emberi
ség vezetőinek és az egyeseknek egyaránt. 
Kiki tegye meg saját hatáskörén belül a tár
sadalom, a haza, a közjó iránti kötelességét; ; 
mert azok jólété az egyes jóléte, — azok 
romlása az egyed satnyúlása es elpusztu
lása is.

Engedni kell, egyiknek is, másiknak is 
az önző harczban!

De ki kezdje meg? Ki engedjen előbb?
Természetesen, az okosabb !
Ne marakodjunk annyira a léha élet

módra szoktató nagy földi javakért!
Es ez annál is könnyebb, mert Krisztus 

urunk maga jelenté ki: „Az én országom nem 
e földről való* !

És ha látná a mai rut arczot, csak ismé
telné a rég mondottakat és sajnálkoznék 
azon, hogy még 2 ezer év muiva sem akar
juk, vagy birjuk őt megérteni.

Valóban gyarlók vagyunk! Azért is ne 
feledkezzünk meg naponta elmondani az 
Űr imájával: „és ne vigy minket a kisér- 
tetbe . . .•

Ma az iskolában sokat tömjük az ifjú 
gyermek léikét tudománynyal, de az életben 
az önzetlen cselekedetekkel annál inkább 
fukarak vagyunk velők szemben !

A tudásból éppen eleget adunk arra 
nézve, hogy a vallás egyszerű tanaiban leg
alább is kételkedjék, — de keveset arra 
nézve, hogy meggyőződésből lehessen jó és 
vallásos !

Ebből is sok baj keletkezik aztán ! Avagy 
még most sem látjuk a hibás nevelés káros 
kihatásait? Mind helyesen van-e az nevelve, 
akiknek nemcsak szellemi és erkölcsi, hanem 
a n y a g i h a ta lo m  is adatak kezükbe? Aligha!

És helyesen neveljük-e azokat is, kiknek 
engedelmeskedniük is kellene ? Ismét aligha!

ab.

Kérelem ée felhívás!
Vármegyénk egyik virágzott és népes 

községet Fátrohát f. hó 1-én óriási csapás 
érte, a szokatlan erővel dühöngött vihar ta r
tama alatt támadt tűzvész ugyanis rövid pár 
óra folyamán 93 lakóházat, minden mellék
épületekkel s a behordott életncmüekkel es 
takarmányfélékkel hamvasztott el.

A vészhir tudomásomra jutása után fő
ispán úr ő méltósága társaságában azonnal 
a helyszínére utaztam, részint, hogy a hely
zetről közvetlen tapasztalatot szerezzek, s 
részint, hogy a pillanatnyi nyomor enyhítése, 
valamint a netalán szükséges állandó segé
lyezése iránt intézkedjem.

Reánk nézve elszomorító, a közvetlenül 
éredekeltekre nézve kétségbeejtő volt a lát
vány, mely elénk tárult; a míg füstölgő ro
mok között, többnyire csak u rajtuk levőt 
megmentve, tanácstalanul keseregtek a ká
rosultak mindenüket képezett vagyonok ron
csain, vagy csaladjukkal a kertek végire 
hurczolkodva aggodalmaskodtak a jövő lelett, 
mely egyesekre nézve, még a holnapi nap 
eledele tekintetében is bizonytalan volt.

Nem akaróin itt részletezni az általunk 
te tt intézkedéseket, de hálás köszönettel és 
őszinte elismeréssel kell felemlítenem, hogy a 
felső szabó esi tiszaszabályozó és belvizleve- 
zető társulat nemes szivü alelnóke, Kállay 
András ur Ő méltósága még a vész napján 
J00 frtot bocsátott a társulati pénztárból a 
lőszolgubiro rendelkezése alá, hogy abból a 
károsultak legégetőbb szükségletei kielégit- 
tessenek.

Ily módon a pillanatnyi nyomor enyhit- 
tetett ugyan, de egyáltalában nem biztosítta
tott a lehetőség arra nézve, hogy a rommá 
lett többnyire teljesen le g e lt épületek, most
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a tél küszöbén, sürgősen helyre állíttassanak 
s beszerezhetők legyenek azon legszüksége
sebb élelmi szerek, melyek a mindenüktől 
megfosztott családok, özvegy nők, aggok és 
gyermekek, tovább tengődéiül biztosítani 
nélkülözhetetlenek.

Szabolcsvármegye áldozatkész közönsége 
mindenkor az elsők között járt ott, hol az 
igazi nyomort enyhíteni, a kesergők könnyeit 
felszántani kellett, éppen azéit, bizalom te l
jesen kérem e törvényhatóság minden rendű 
és rangú lakosait, hogy most, midőn a jóté
kony adakozás nemes kötelességé*, önhibáju 
kon kívül koldusokká lett édes testvéreink 
érdekében kell gyakorolnunk, — a szeretet 
és irgalom nevében siessenek forintjaikat 
vagy filléreiket szerencsétlen polgártársaink 
balsorsának javítására felajánlani.

Az adományozott összegeket a községi 
előljárok elfogadjak és nyugtázni kötelesek, 
Nyíregyháza város polgármesterét és a köz
ségi elöljárókat pedig utasítom, hogy a kö- 
nyöradomány gyűjtést a legszélesebb körben 
foganatosítván, a begyült összegeket az ada
kozók névjegyzékével egyült a lehető legsür
gősebben Pátroha község elöljáróságához 
küldjék el, s a hatósági felügyelet és ellen
őrizés gyakorlása végett, az elküldött ösz- 
szegek mennyiségéről hozzám s a kisvárdai 
járás főszolgabírójához is, egyidejűleg jelen
tést tegyenek.

Az adományok szabályszerű kezelése, 
méltányos megosztása és pontos elszámolása 
iránt már a helyszínén intézkedtem.

Nyíregyháza 1898. szeptember 3.
Mikecz Já n o s , alispán.

A Bessenyei szobor leleple
zése.

Bessenyei György szobrának leleplezési 
ünnepélyét Szabolcsvármegye törvényható
sági közgyűlése október 10-ről október 12- 
ére halasztotta, minthogy 10-érc Budapesten 
őfelsége emlékszobrának leleplezése van ki
tűzve.

Október 12-én délelőtt 9 órakor kez
dődő rendes közgyűlésben a vármegye alis
pánjának féléves jelentése, a jövő évi költ
ségvetés, a közúti költségvetés és egyéb fon
tosabb miniszteri leiratok tárgyalása után a 
szobor lel plezési ünnepély végett d. e. 11 
órakor a közönség a vármegyeháza előtti 
kert helyiségbe a már felállított szoborhoz 
levonul, hol is az ünnepély az alábbi prog- 
ramin mellett fog m egtartatni:

1. A  vá ro s i d a lá r d a  alkalmi éneke.
2. M ik e c z  J á n o s  alispán ismerteti a szo

bor történetét.
3. L e ff le r  S á m u e l biz. tag ünnepi szó

noklata.
4. A jutalmazott a lk a lm i  ó d a  elszava- 

lása a szerző, vagy megbízottja által.
5. A megjelent küldöttségek netaláni

beszédei.
0. A Bessenyei család képviseletében 

bessenyei S z é l i  F a r k a s  beszéde.
7. A  vá ro s i d a lá r d a  éneke.
E megállapított sorrend befejezése után 

az ünneplő közönség a vármegyeháza nagy
termébe felvonul, ahol is a vármegyei múze
umot annak alapitója b áró  Vécsey J ó z s e f  a 
megye egykori főispánja fogja megnyitni. A 
megnyitó beszéd után d r . J ó s a  A n d r á s  fő
orvos a múzeumot ismerteti ;majd a vármegyei 
könyvtárt br. F e il i tz s r h  l ie r th o ld  cs. és kir. kama
rás, főispán bocsátja a közönség rendelkezésére, 
ki is ezzel kapcsolatban a fentebb említett 
napra összehívott közgyűlést berekeszti s a 
közönség és a városi dalárda éneke közben 
szétoszlik.

Elhatározta a vármegyei közgyűlés, hogy 
ez ünnepélyre meghivassanak:

1. A magyar kormány feje és az egyes 
szakminiszterek.

2. A magvar tudományos akadémia.
3. A Petőfi társaság.
4. A Kisfaludy társaság.

5. A képviselőház elnöke, esetleg kül
döttei.

6. A főrendiház elnöke, esetleg küldöttei.
7. Az „Otthon" hírlapírók körének el

nöke s küldöttei.
8. A Nemzeti muzeum.
9. A képzőmű vésze'i társaság.
10. Dr. Jókai Mór és Szász Károly.
1 I. Samassa egri érsek, Kiss Áron deb- 

reczeni ev. ref. Zelenka Pál iniskolczi ág. ev. 
Firczák Gyula munkácsi görög katholikus 
püspökök.

12. A szomszédos törvényhatóságok fő 
és alispánjai és pedig Zemplén, Borsod, 
Hajdú, Ung, Ugocsa, Bihar Borsod, Szatmár, 
Bereg, és Debreczen szab. kir. város tör
vényhatósága

13. A debrecceni és sárospataki főisko
lák, valamint az egri káptalan.

14. A magyar királyi testőrség es annak 
kapitánya.

15. Kallós Ede szobrász művész és a 
jury tagok.

Ezen meghívottak a törvényhatóság 
vendég, i lesznek, s a vármegye alispánjának 
felhatalmazás adatott, hogy a vendégek el
látási köllségeit, valamint az ünnepély költ
ségeit a Bessenyei, vagy más alapból fedezze, 
a kiadásokról pedig annak idején a törvény
hatósághoz tegyen jelentést.

Az ünnepélyre díszesebb meghívók nyo- 
matása hataroztalott el s úgy ennek készí
tésével, valamint az ünnepély rendezése kö
rüli összes teendők elvégzésével a vármegye 
alispánja bízatott meg.

H ire k .
— Puky Gyula helyettesítése. Kmlitettük, 

hogy a debreczeni kir. ítélő tábla elnöke 
J’uky Gyula nyugdíjaztatását kérte. Az igaz
ságügyi miniszter a kérés sorsának eldőlé- 
séig továbbra is Bessenyei Szeli Farkas ta 
nácselnököt bizla meg az elnökség teendői
nek vitelével, aki Puky Gyulát eddigi hosz- 
szas szabadsága ideje alatt is helyettesítette.

— Kinevezés. T a h i d  Ira jo e  napidijas 
írnokot a vármegye főispánja központi írnokká 
nevezte ki.

—  Dömötör György volt nyíregyházi h it
oktatót, Miskolczra hittanárnak nevezte ki 
felettes hatósága.

—  A ..Bessenyei kör* lepégről-lépésre 
közelebb jut végleges szervezkedésének be
fejezéséhez. A lefolyt heten két szakválaszt
mánya alakult még, és pedig az irodalmi és 
a zeneszeli és szineszeti. Az első elnökéül dr. 
J á r o s s y  S í in  d ó r , jegyzőjéül M o r a v s tk y  F e 
r e n c : , a második elnökéül U r . F e ih ie s c h  
l ie r th o ld  főispán a kör elnöke, jegyzőjéül 
pedig K d ln a y  / .o l tó n  urak választtattak meg.

— Jubiláló lelkész. I Io lló  M ih á ly  pócs- 
petrii róni. kath. esperes-lelkész e hó 13-an 
ünnepli meg áldozolelkészségének 40-ik év
fordulóját.

—  A nyíregyházi vásáros-naményi h. é.
vasút érdekében az előmunkálati engedélyes 
V id o v ic h  M e n y h é r t nyug tn. kir. honvéd
ezredes által Nyíregyháza városához intézett 
kérvényt most két hete egész terjedelmében 
közöltük. Megemlítettük azt, hogy a tanács 
a kérvényt a képviselőtestület elé leendő 
terjesztés előtt a pénzügyi és gazdászati 
szakosztályhoz utalta. Mint értesülünk, a 
szakosztály a héten pénteken délután tar
tandó ülésén veszi tárgyalás alá u kérvényt, 
a képviselőtestület ele pedig a folyó hó 
Í3-ÓI1 tartandó rendkívüli közgyűlésen fog 
terjesztetni. A tervezett vasútvonal mentén 
fekvő községek már mind megszavazták 
kozzájárulasaikat, most meg Nyíregyháza 
város, a vármegye es az allam hozzájárulása 
van hátra, amelyeknek mennyiségétől függ, 
hogy a vasút fel fog-e épülni, vagy sem?

— Dalegyletünk diadalához. A nyíregy
házi városi dalegyletnek az aradi országos 
versenyen elért sikere keltette fel és érlelte
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meg Bencs László polgármesterben azt az 
eszmét, hogy a pályadij-koszoruzott egye
sület kivívott diadala feletli örömét az egye
sület székhelyének társadalma is valami mó
don kifejezésre jultason. A kedden délután 
e czélból összehívott értekezlet abban álla
podott meg, hogy e hó 17-én banketlet 
rendeznek a dalegylet tiszteletére. Nyomban 
megalakították a szőkébb körű rendező-bi
zottságot is Somogyi Gyula elnöklete alatt 
Ferenczi Miksa, Básthy Barna, Juhász Etele 
és dr. Prok Gyula tagokból. — A rendező- 
bizotlság nyomban hozzálátott működéséhez. 
Annyit már is jelezhetünk, hogy a bankett 
este ' . , 8  órakor a tánezteremben fog meg
tartatni. Egy teríték ára — bor nélkül 1 Irt 
20 krajezár.

—  Házasságkötések. Groák Lajos bulyi 
fiatal földbirtokos a bélen kedden kötött 
házasságot Grosz Jolán kisasszonynyal, Grosz 
íz. H. nagykereskedő kedves leányával. — dr. 
Z in n e r  S a m u  helybeli ügyvéd e ho 12-én köt 
házasságot Nagyváradon Kepe* Nándor ked
ves leányával Gizellával.

—  Az Ér folyó mélyítése. Az Ér folyó 
medrének mélyítéséhez, amire tudvalevőleg 
a vasúti ut tervben levő kiszélesítése és csa
tornázása czéljából van szükség, már hozzá 
fogtak. Mindenek elölt a tokaji kőuton levő 
hidat bontották el és építenek helyette egy 
újat szélesebb nyilassal és mélyebb alapo
zással. Az uj Ilid elkészültéig a forgalmat a 
regi hid mellett egy ideiglenes fahíd közve
títi. Megtörtént már a szentmihályi utón levő 
hid aláfalazása is. Felbontják a napokban, 
talán még a hét folyamán a vasúti utón 
levő hidat i«, amelynek helyére egy a kiszé
lesítendő ut szélességének megfelelő diszes 
betonhidat építenek. A betonhid tervei ez 
idő szerint a vármegyén vannak felülvizsgá
lás czéljából. — A régi hid elbontása miatt 
egyidőre a kocsiközlekedést a vasúti állomás 
felé a szent-mihályi utczára és a vasgyár-útra 
terelik át, amit jó lesz mindenkinek idejeko
rán tudomásul venni. A gyalogosok számára 
egyelőre a mostani hid mellett készítenek 
ideiglenes faludat, sőt az uj betonhid elké
szültéig a mostani hid elbontása után a ko
csik részére is állítanak fel egy ideiglenes 
hidat, minthogy az uj hid csak október kö
zepére, vagy vegére lesz készén. A régi hid 
elbontásával azonban nem lehet várakozni a 
betonhid terveinek jóváhagyására és áz árlej
tés foganatositasára, mert a Nyírvíz-szabá
lyozó társulat a mostani kedvező alacsony 
vízállást kénytelen felhasználni a meder mé
lyítésére.

—  Dalestély. A nyiregyh izi ev. ref. mű
kedvelő daltársaság Bán Lajos karmester 
vezetése alatt a folyó hó ll-e n  este tartandó, 
tánczvigalommal egybekapcsolt dalestélye 
nagyon érdekesnek ígérkezik; eltekintve vál
tozatos műsorától vonzóvá teszi ama körül
mény, hogy e d ilestélyre az intéző körök 
megtudták nyerni Nagy András debreczeni 
kántort is egy bariton szóló szereplésére, a 
ki tüneményszerü, gyönyörű hangjával már 
eddig is nagy érdekeltséget keltett önmaga 
iránt. Máskülönben is nagyban készü
lődnek úgy a helybeliek, mint a vidékiek a 
dalestélyre, a mi nem is csodálandó mert 
hisz’ eme ifjú dalárda rövid 3 évi fennállása 
óta még mindig csak sikert aratott és be- 
csülest vívott ki önmagának. Jelen alkalom
mal pedig, a mikor a tiszta jövedelem fele a 
ref. egyház , orgona alap- javára fordittatik 
kétszeres kötelességünk a dalestélyen meg
jelenni.

— Pátroha pusztulása. Szörnyű pusztu
lás érte u múlt héten csütörtökön a vármegye 
egyik népes községét, l ’átrohát. Deltajban 
óriási szélviharban kigyuladt a Pető Barnabás 
szalmakazia. Mire a mezőn dolgozgató férfiak 
meghallották, hogy nem délidőre szólalt meg 
a falu harangja, hanem a veszedelmet kon
gatja, egész utcza sor állt lángban. Égtek a 
házak mindkét oldalon. Tehetetlen volt az 
emberi erő az iszonyú széllel szemben, a 
mely rémes gyorsasággal kergette a láng

nyelveket a kis nádtetős házakon, inig csak 
véget nem ért a falu. Régen sújtott katasz
trófa súlyosabban, mint a mennyire a tűz
vész azt a szegény népet sújtotta. Kevesen 
voltak olyanok, a kik házibutraik legszüksé
gesebbjét kimenthették volna. A kis össze
ragasztott, tapasztott, sárból gyűrött házacskák 
pedig nagyrészt főidig égtek le. Hatvanhárom 
telken 151 épület vált rommá és nem volt 
ház, a melyben termény oda ne égett volna. 
Az szinte természetes, hogy a parasztember 
terményeit nem biztosítja, mert hát ezt nem 
szokta meg. Délelőtti 11 és fél órakor ütött 
ki a tűz s délutáni négy órakor be volt vé
gezve a pusztulás munkája. — Lehangoló 
szomorúságot keltő utat tett az, aki ez idő
ben a templomtól a vasúti állomás felé vo
nuló utczát bejárta. Füst borította meg a 
széles utczát, az elégett nád pernyéje a 
süppedő sárga homokot. — A rommá vált 
udvarokon veritékes, kormos arczu emberek 
kifáradtan, elcsüggedve kolorásztak az üszkös 
gerendák, a füstölgő omladékok között. Volt 
olyan, a ki ott kódorgott az utczán, leper
zselt, szakadozott ruhában, otthon semmije 
sem maradt, mi dolga lenne a pusztán ma
radt udvaron! Vannak a tűzkárosultak között, 
a kik kiheverik a bajt, de sokan vannak, a 
kik koldusokká leltek. A járás főszolgabirája, 
ki Kastal kisvárdai tűzoltó főparancsnokkal 
s egy pár tűzoltóval egyetemben a vész he
lyére sietett, rögtön belátta, hogy itt a leg
gyorsabb segélyre van szükség, s táviratozott 
a megyei hatósághoz segélynyújtás iránt. — 
Br. Feilitzsch Berthold főispán és Mikecz 
János alispán a tűz kitörése utáni napon a 
vész által sújtott községbe mentek, hogy 
közvetlen tapasztalatokat is szerezzenek a 
veszedelem nagyságáról. Lapunk más helyén 
közöljük a vármegye alispánjának a társa
dalomhoz intézett felhívását, melyet bizonyára 
felesleges külön is olvasóink figyelmébe aján
lanunk.

—  „Ibolya keringő'.** Riszdorfer Elza k. 
a. ily czimü zeneszerzeménye, amely Mikecz 
János, Szabolcsvárinegye alispánjának van 
ujánlva, megjelent. Volt alkalmunk a kerin
gő! közelebbről és alaposabban is megismer
hetni. Csinos, dallamos és változatos munka, 
amely emellett a fokozottabb zenei igénye
ket is kielégítheti. Van gondolat mindenik 
tételében s kidolgozása is hivatoltságra vall. 
Ezenfelül — színe szokatlan a magyar ki
adású zenei müveknél — 2 koronára szabott 
ára mellett 6 oldalra terjed. Szívesen ajánl
hatjuk zeneertő olvasóink figyelmébe.

—  A debreczeni kerékpár egylet versenye. 
A D. K. F. népes gyűlést tartott vasárnap 
Laszgallner Kálmán elnöklete alatt, melynek 
tárgya a legközelebb tartandó verseny meg
beszélése volt. — Közbejött akadályok miatt 
országos versenyt — mint szerették volna — 
nem lehel rendezni s igy ismét csak házi 
verseny lesz. Napjául a folyó hó lti-át tűz
ték ki s meghívják rá a nyíregyházi, aradi 
Meteor, aradi, diósgyőri, debreczeni polgári, 
nagyváradi, kolozsvári és a szerencsi kerék
pár egyleteket. A verseny két részből fog 
állani; d. c. 10 órakor 30 kméteres ország
úti versenyt rendeznek Berettyó-Ujfalulól 
Debreczenig, d. u. pedig a Margit fürdői gya
korló téren folytatjuk a versenyeket, mely 7 
igen érdekes pontból all s abba hölgyek ver
senye is f«l van véve. A verseny után ban
kett, utanna pedig tánezvig dóm. A verseny
bizottság tagjai a következők: Dobieczky 
Sándor, Jekelfalusy tábornok, Vecsey Zoltán, 
Csanak János, Leszkay Ferencz, Szikszay 
Gyula és a résztvevő egy letek elnökei. Idő
mérők Aczél Géza és Hédi Szigfrid. Indító: 
Kálmánczhey Zoltán. Versenyintéző Laszgall
ner Kálmán egyesület: elnök.

—  A nyir-adonyi csuda. A szabolcsmegyei 
Nyir-Adony községben, in ? ynek lakói na- 
gyobbara a görög keleti egyház hívei, s 
akiknek magyarosítása .i vármegye intéző 
köreinek egyik nehez es fontos feladata, 
augusztus hó .'I-én özv. Vajda Míhályné 
házánál anyjuk távollétcben a gyermekek a 
szobában játékból oltárt készítettek. Az oltárra

feltették a feszületet, mellé tükröt és egyéb 
csillogó porczellán és üvegtárgyakat. Aztán 
elkezdtek imádkozni, énekelni, mint a templom
ban látták. A rögtönzött oltár mellett annyira 
meglepte a buzgó áhitat a vallásos gyermeke
ket, hogy állításuk szerint az ablak felett a 
falon megjelent előttük a Szűz Mária. A 
gyermekek dicsekedve beszélték el a nagy 
eseményt a szomszéd gyerekeknek s ezen az 
utón mihamar híre futott az egész község
ben, mire a hiszékeny községbeliek a Vajdáné 
tiltakozása daczára tömegesen tódultak a csu- 
dás szobába s ott imádkoztak ők is a Szűz 
Máriához, akadván többen köztük is, akik a 
szent szüzet az ablak felett egy kis mészom- 
lás helyén egész határozottan látták. A csu
dának hírre ju to tt a szomszédos községekbe 
is, amelyekből egész bucsujárások mennek az 
élénk fantáziájú gyermekek által csudássá tett 
szobába. A csoportosulások immár olyan 
arányokat öltöttek, hogy a főszolgabíró csend
őrséget volt kénytelen kirendeltetni Nyir- 
Adonyba.

—  Köszönet nyilvánítások. Grosz L. H. 
helybeli nagykereskedő ur, Jolán nevű kedves 
leányának Groák Lajos úrral való házasság- 
kötése alkalmából, a helybeli keresztény sze
gények között való kiosztás czéljából, száz 
forintot volt s/.ives hozzám beküldeni. Ado
mányozó ur fogadja ezúton is leghálásubb 
köszönetén! készséges nyilvánítását. Nyíregy
házán, 18*>8. szeptember 3. Bencs László, 
polgármester. — Grosz L. H. ur, helybeli 
nagykereskedő, leánya kiházasitása alkal
mából 100 frtot küldött hozzám, hogy ezen 
összeget szegény, szűkölködő hitsorsosaink 
között oszszam ki. Fogadja e nemes adako
zásáért, szegényeink nevében, köszönetem< t. 
Barack Arnold, hitközségi elnök.

—  A műpártoló vármegye. Szabolcsvár- 
megye törvényhatósági bizottsága a héten 
hétfőn tartott rendkívüli közgyűlésen R ís z - 
dorfer Elza zeneakadémiai és Fábián Cornélia 
sziniakadémiai növendékek részére tanul
mányaik folytathatása czéljára havonkénti 
2 0 —20 frt segélyt szavazott meg.

—  Adomány. Grosz L. H. ur, leányának 
Groák Lajos úrral történt egybekelési ünne
pélye alkalmából az izraelita nőegylet czél- 
jaira 50 frtot volt kegyes adományozni. Az 
esküvő alkalmából Bleuer Róza és Etelka 
kisasszonyok ugyancsak nőegyletünk czéljaira 
a templomban gyűjtést rendeztek, amely 36 
frt 8 krt jövedelmezett. A nagylelkű adako
zónak, valamint a gyöngéd lelkű urhölgyok- 
nek ezúton is köszönetét m ond: a nőegylet 
elnöksége.

—  Elvesztett szivartárcza. Poysel K. 
huszárszázados a f. hó 6-án este 5 — 6 óra 
között minden valószínűség szerint a kótaji 
útnak a vasúti átjáró, s az izraelita temető 
közötti részén egy uj, fekete szivartárczát 
vesztett el, amelyben 2 drb 100 és 0 drb 10 
frtos bankjegy továbbá az ő nevere szóló 
1808,99. évre érvényes 2. számú vadász-jegy, 
1 névjegy, s 1 hozzá intézett levelező lap 
volt. A nevezett százados úr ez utón is fel
kéri a be sületes megtalálót, hogy szivar- 
tárczáját gavallcros jutalmazás ellenében 
vagy a rendőrkapitányi hivatalhoz, vagy Lie- 
deman huszárszázados úrhoz beszolgáltatni 
szíveskedjék.

—  A debreczeni színészet Ünnepe. A deb
reczeni Csokonai-kör derekasan hozzálátott 
a debreczeni magyar színészet száz éves 
ünnepének minnél szebbé, fényesebbé tévé
séhez. A jubileum alkalmából stinészeti ki- 
állitás tervét vetette fel, amely a debre
czeni híres színészekre vonatkozó emlék
tárgyak gyűjteménye lenne. A', e czelból 
alakult bizottság felhívja mindazokat, akik
nek birtokában ilyen emléktárgyak vannak, 
hogy csupán egy napra engedjék at azokat 
a Csokonai-körnek, mely a Csokonai-erek- 
lyékkel együtt fogja saját helyiségében ki
állítani. A rendező bizottság csaknem az 
összes részletekre nézve in**gá lapította már 
az ünnepség programját, és a meghívó szö
vegét. Az ünnepély októb 'r 23 án d e. 11



«

órakor a vármegyeháza nagytermében d is z  
g y ű lé s ié i kezdődik, amelynek rendje a követ
kező: 1. Ének, melyre a városi dalárdát ké
rik fel. 2. Megnyitó. Tartja K o m ló i ig  A r th u r  
alelnök. 3. Óda. Irta és előadja E .  K o v á c s  
G y u la  a kolozsvári nemzeti szinház művésze.
4. Debreczen színészetének történetéből — 
G éres i K á lm á n  alelnök felolvasása. A disz- 
gyűlest az e m lé k tá b la  te lep lezése  követi, a 
vármegyeháza utczai homlokzatába, déli 12 
órakor. Ez emléktáblát a Csokonai Kör ké
szíteni T ó th  A n d r á s  debreczeni szobrász i 
által, a hajdani Fehérló szálloda megjelöli- j 
sére, amelynek udvarán tartattak az első i 
színi előadások 1798-ban. A leleplezés rend
jét ekként állapították meg: 1. Himnusz, 
előadják a városban lévő összes dalárdák a 
főiskolai kántussal együtt. 2. Alkalmi beszéd, 
mondja dr. B a k o n y i  S a m u  főtitkár. 3. Szó
zat, éneklik az összes dalárdák. Délután a2 
órakor tá r s a s  ebéd  a Bikában ; — Az ebe- 
det külön bizottság rendezi. D lutánra van 1 
fölvéve a Csokonai szoba és a szinészeti I 
emlékek gyűjteményének a megtekintése. 
Esle d ís ze lő a d á s  a színházban, amelynek 
rendezései a Csokonai-kór egészen Komjáthy 
János színigazgatóra bízta, aki nagy becs- 
vágygyal készül is reá. A díszelőadás Prológ- 
gal indul, amelyet dr. K ő r ö s s y  K á lm á n  ü g y 
v é d , a Csokonai-kör költői tehetségű választ
mányi tagja ir ez alkalomra. A rendező b i
zottságnak gondja lesz, hogy a százéves ün
nepélyre mindazok meghivassanak, akik 
összeköttetéseiknél vagy társadalmi állásuk
nál fogva e meghívásra igényt tarthatnak. 
Meghívást kapnak a vidéki és fővárosi iro
dalmi körök és társaságok is. így: az egész 
színtársulat, melyet úgy a diszgyűlésen, mint 
a tarsas ebéden teljes száminál látni óhajt 
a rendezőség, — a városi tanács és a szín
házi bizottság; a nagyváradi Szigligeti tár
saság szatmári Kólcsey-kör a n y íre g y h á z i  
B e s s e n y e i-k ö r , az aradi Kölcsey társaság, a 
szegedi Dogonics társaság, a kolozsvári Er
délyi Irodalmi Társaság, a k> cskemeti Ka
tonakör, a fővárosi Petőfi és Kisfaludy-tár- 
saságok és az orsz. színész-egyesület. Meg
hívót küldenek továbbá Jókainak, Blaha 
Lujzának, Vértesi Arnoldnak a Csokonai-kör 
diszelnökének és Ujházy Edének stb.

— Anyakönyvvezetői kinevezés. A bel
ügyminiszter Hafner Gyula t.-pálczai helyettes 
jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki.

— Tűz. Kedden reggel — eddig isme
retlen okból — kigyuladt Spitz Ferencz élel
mezési vállalkozónak a közraktárak szom
szédságában levő deszkából épült szénrak- 
tára, amelyben nagy mennyiségű kötegelt 
és préselt szén volt felhalmozva. A tűzoltó
ságtól ugyan kivitettek nehány fecskendőt, 
a veszedelmet azonban elfojtani nem sike
rült. A raktár a benne felhalmozott széná
val együtt hamuvá lett. Biztosítva nem volt.
A tűznél majdnem komoly veszély erte 
Weinberger Bernát talyigást. Lova megva
dult, a talyigát neki vitte az ároknak s a 
felborult talyiga olyan szerencsétlenül esett 
Weinbergerre, hogy ha idejében ki nem sza
badítják halva maradt volna.

— Megtagadott előmunkálati engedély. A 
kereskedelemügyi miniszter Mandel Jenő 
nyíregyházi lakosnak az általa Nagy-Kállótól 
Nyir-Adonyon át Szent György-Ábrányig ve
zetendő helyiérdekű vasútra kért előmunká
lati engedély kiadását megtagadta

— Eredménytelen felség-folyamodvany. Meg
emlékeztünk annak idején, hogy a lövő-petrii 
szoc/.iálistak közül azok, akiket a közigazga
tási hatóságok kúlömböző pénzbüntetésekre 
ítéltek, a büntetés elengedése czéljából 
kegyelmi kérvényt intéztek ő felségéhez a 
királyhoz. A felség-folyamodványhoz csatolva 
volt az a jegyzőkönyv is, amelyet a szoczia- 
listák „visszaesküvésőről “ vettek fel, s akik 
visszaesküvésúk alkalmával a templomban 
teltek fogadást, hogy szoczialista voltukat és 
törvényellenes törekvéseiket megbánták, és 
hogy jövőre a törvényes rendet tiszteletben 
fogják tartani. A kegyelmi kérvényt azonban

n y í r e  g  y  h  á  z  a .

a belügyminiszter azzal küldte le a vármegye 
alispáni hivatalához, hogy nem talált okot 
arra, hogy felsőbb utasítás hiányában a kér
vény kedvező elintézésére hivatalból előterjesz
tést tegyen.

—  Szerencsétlenség a homokhordásnál.
Nyíregyházán az épülő vármegyei közkórház
hoz szükséges homokot a közeli vásártéren 
levő homokdombokból hordják. A homokot 

! szállító talyigások azonban, hogy jobb homo
kot nyerjenek, a domb oldalát barlangsze- 
rüen ásták ki. Ez a módszer lett vesztére 
Kurinszki János 19 éves talyigásnak, aki egy 
társával ilyen gödörben dolgozván, a homok 
váratlanul reájuk ömlött s mindkettőjöktt 
maga alá temette. Kurinszkit a homok agyon
nyomta, társát sikerült még élve kimenteni.

—  Névváltoztatás. B a l k u  J á n o s  nyír
bátori lakos vezetéknevét belügyminiszteri 
engegélylyel „Bátori“-ra változtatta.

—  A cséplőgép áldozata. A gróf Károlyi 
Tibor birtokán Á b r á n y i  M ih á ly  lugosi lakos
nak a cséplőgép l'űrész-szija balkarját elkapta 
s tőből kiszaki tóttá. A  szerencsétlen ember 
még súlyos borda-töréseket is szenvedett. — 
Még élve szállították be a nagykállói köz
kórházba.

- -  A mámoros borbély esete. Hajdú-Ilad- 
házon Accipe Sándor borbély keservesen 
meglakolt egy tréfájáért, amelyet mámoros 
fővel követett el. Vasárnap két czimborájával 
vígan járta a falu korcsmákat. Hajnal tájban 
a Csóka korcsmába akart bemenni, de mert 
azt kiáltották ki. hogy takarodjanak haza, a 
vidám borbély kívülről elr»teszelte az ajtót 
és azután elfutott. Később hazament, de az 
udvaron egy rendőrt pillantott meg. A bor
bély azt hitte, őt keresik, hogy megbüntessék. 
— Annyira megijedt, hogy fölszaladt a pad
lásra ahol felakasztotta magát. Ez a rendőr 
pedig azért kereste, mert borotválkozni akart 
és ugyancsak megdöbbent, mikor megértette, 
hogy puszta megjelenése egy emberélet el
vesztését okozta.

—  A szalonasztal kincse. Régi kedves 
ismerőst üdvözöl minden művelt ember a 
Fővárosi Lapok-ban, mely most uj alakban, 
gyönyörűen illusztrálva a leggondosabban 
szerkesztve jelenik meg. J. Virág Béla szer
kesztő számonkint meglepően szép és nagy 
irodalmi Ízléssel megszerkesztett lapot ad ki, 
melynek pontos megjelenését és fönm.irada- 
sát biztosítja az, hogy Budapest egyik első
rendű kő- es könyvnyomda műintézet tulaj
donosa Károlyi György vette at •• páratlanul 
álló szépirodalmi lap kiadását. Előfizetőinek 
száma rendkívül megszapoiodott azzal, hogy 
a szintén régi Magyar Nők Lapja és a Budai 
Hírlap bele olvadt a Fővárosi Lapok-ba, mely 
ma azon az utón van, hogy az illusztrált 
külföldi idegen lapokat egészen leszorítsa az 
országból. — Hölgy olvasóinknak fölösleges 
ajánlani a Fővárosi Lapok-at, mert ők bizo
nyára ismerik, de a ki most nem járatná és 
érdeklődik iránta, annak szívesen küld mu
tatványszámot a kiadóhivatal: Budapest, V., 
Dorottya-u. 10.

Hangverseny.
E hó 3-án szombaton városunk zene

kedvelő közönségének meleg érdeklődése mel
lett sikerült kis hangversenyt tartott Risz- 
dorfer Elza kisasszony az ág ev. központi 
iskola dísztermében.

Akik végig hallgatták az ügyesen össze
állított műsor sikerült számait, jóleső érzés
sel fognak visszagondolni a kedves kis es
télyre.

Bevezetésül egy csöpp kis fiú, Király 
Laczika játszott zongorán meglepő bátrán a 
Riszdorfer Anna kisasszony mesteri támoga
tása mellett Bohmtól egy könyebb darabot.

Ezután Riszdorfer Elza kisasszony lépett 
az emelvényre csillogó toalettben, csodálatos 
szép haja, mint egy sölétlő zuliatag omlott 
alá vállaira égisz a sarkáig. A meglepetés 
morajlása hangzott fel a jelenvoltak soraiból

a gyönyörű látványra. Liszt Ferencz egyik 
mesterművét a Rigolettó-t játszotta el fej
lett teknikával, espressivó. A közönség per- 
ezekig tombolt, lelkesült elragadottságában 
a művésziesen előadott Concert-Paraprase 
után.

Majd Riszdorfer János ur énekelte el 
rendkívül kellemes baritonján a Király E r
zsiké kisasszony korrekt zongorakisérete mel
leit, Schumann — Két gránátos-át és Konti 
dalát a Cziterásból.

Dömötör György úr, társadalmunk dé
delgetett kedvencze A dalnok búját szavalta 
el Arany Jánostól, ezzel a fellépésével bú
csút vett Nyíregyháza műkedvelő estélyeitől, 
melyeknek gyakori résztvevősével legnagyobb 
vonzereje volt, mert Miskolczra nevezték ki 
hittanárrá. Szavalatát mély megindultsággal 
hallgatták és az őrőkszep költeményhez méltó 
előadás után szűnni nem akaró tapsban fe
jezte ki a közönség elismerését. A megha
tott szavalónak ismét és ismét fel kellett 
lépni a pódiumra, hogy a tüntetésszerü bú- 
csuüdvőzlést fogadhassa.

Hudák Juliska kis-kisasszony Beethoven 
Alburnblattjat adta elő zongorán szépen, 
fennakadás nélkül, kedvesen.

R is z d o r fe r  E l z a  kisasszony három szer
zeményét mutatta be perlekt zongora játék
ban. Az Ibolya keringő sikerült alkotás, van 
benne gondolat és sok, igen sok érzés, egy 
nyíló leány-lélek minden álma bujkál a fül
bemászó sorok között. A Rondó bár nem 
elégge karakterisztikus, szintén genialis fe
jecskére vall. — A Mazurka ebben a vérsze
gény tánc/.-zenétől obruált világban esemény 
számba mehet. Reméljük, hogy a farsang 
alatt találkozunk vele tánczteriueinkben.

Bartók Jeni úr felolvasott az életről. Az 
élet czélját fejtegette az ő kedves modorá
ban. Az öngyilkosság gondolata — ha eset
leg életunt volt valaki a hallgatóság sorai 
között — szégyenkezve sompolygott tova a 
varáZ'diatásu szavak után. Van az életnek 
czélja! Nemes czelja! Az örök igazság kere
sése, az örök szép megalkotása. Az nem élt 
hiaba, a ki életét a művészetnek szentelte. 
Élénk tetszés zaj követte az erdekes fejte
getést.

Hudák Károlyné úrnő és Horváth Ber
talan úr magyar dalokat játszóinak zongo
rán, illetve czimbalrnon. A sikerültén kivá
lasztott dalok kúlön-kúlön előadva is hatást 
értek volna el. Hudák Károlyné úrnő tün- 
dérkiralynő a billentyű sorok felett, Horváth 
ur pedig virtuozitással tánczoltatja a cziin- 
baloin verőket.

Ezután újra Riszdorfer Elza kisasszony 
játéka gyönyörködtette a sziveket. Székely 
La Sirene és B**elhoven egyik sonátejat adta 
eiő. A közönség zajos kérésere még egy pár 
magyar dalt is m ulatott be aczél-erös, bá
mulatosan fürge ujjacskáivai.

Végül Riszdorfer Révész János ur nagy- 
jövőjü nővére Elza egyik szerzeményét, a 
Barcarolát és Káldy nehány zamatos magyar- 
ságu kuruez-dalát énekelte el a Király Er
zsiké kisasszony zongora kísérete mellett

Igazán sikerült estély volt, maga ellen 
vétett a ki távol maradt.

Páfrány.

Apréaágok ■ hétről.
Tetszik tudni: országos vásár i> volt a

héten.
Azaz, hogy csak lett volna, de bizony 

az országos vásárok már reges-rég „elvesz
tették országos jellegüket* — mint azt vezer- 
czikkben e sorok írója is mondaná. Nagyon 
is helyi-érdeküekké váltak.

A vasutak „mértek a halálos csapást* 
a szegény országos vásárokra. Kinek mire 
szüksége van. bizony nem vár az ilyen alkal
makra, hanem be/.ónázik a legközelebbi nagy 
városba, aztán megveszi a boltban, olcsóbban 
is talán, mint a vásárban.

Hanem az< rt a vasárnap, meg hétfőn 
lezajlott — majd azt irtuk: Ic-csend-lett —
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kispsszony-napi országos vásár még is kü
lönb lehetett volna.

Hogy országos vásár van, csak arról 
lehetett észrevenni, hogy a féderes ta lig á k 
ban csengős lovak futkároztak.

Annyi idegen alakot egy-egy szombati 
hetivásár alkalmával is lehet látni, mint hét
főn lehetett.

Legfeljebb a kállai-utczán lakók vehet
ték észre — akarva, nem akarva — a vásárt, 
mert volt megint olyan por ezen az utczán, 
hogy párját talán csak a Saharán találhatni. 
Ott is csak ha a számumnak kedve kerekedik!

*
Még részeg embert is alig lehetett ta

lálni.
Máskor a vásár alkonyatán a kállai- 

utczán végig minden második akáczfánál 
kereste legalább egy az elvesztett, vagy el
veszteni készülő egyensúlyt, s legalább min
den ötödik fa tövében aludt egy-egy alak, 
minekutánna hogy tovább jutni nem tudott.

Most még azokat a bizonyos danolásnak 
vélt állati hangokat se igen lehetett hallani.

Az erkölcsök lettek-e szelidebbek, vagy 
a jámbor szódavíznek köszönhetik-e a vásár
tér környékén lakók éjszakai csöndes nyu
godalmukat? — nem tudhatni.

Úgy lehet azonban, hogy jövő ilyenkor 
más lesz a helyzet.

Legalább erre engednek következtetni 
azok a hosszú, magas oldalú szekerek, ame
lyek vasárnap délután hordókkal megrakodva 
lépésben érkeztek a tokaji-utezán, hétfőn dél
után pedig üresen koezogtak visszafelé ugyan
azon az utón.

Elkeltek a hordók! Lesz bor! Kivált ha 
i»gy kis eső jönne mielőbb!

*
Az cső azonban úgy látszik arra vár, 

hogy a nyíregyházi kerékpár-egylet három 
körútra készülő tagja útra keljen.

Több mint egy hónap óta tervezgetik, 
hogy merre, meddig menjenek.

Útitervük már régen kész: Nyíregy
háza, — Tokaj, — Keresztur, — Szántó, — 
Hidas-Németi, — Torna, — Rozsnyó, — 
Igló, — 1‘oprád, — Liptó-Szent-Miklós, — 
Rózsahegy, — Beszterczebánya. — Selmecz- 
bánya, — Léva, — Nyitra, — Érsekújvár, — 
Komárom, — Kisbér, —  Veszprém, — 
Balatonfüred, — Siófok, — Székesfehérvár, — 
Budapest!

Összesen vagy 780 kilométer, több mint 
KJá t  mért fo ld ! — amit a közbeeső nagyobb 
helyeken tervezett időtöltésekkel együtt há
rom hét alatt akarnak bejárni.

Már a múlt szombaton akartak indulni, 
zózbejött akadályok miatt azonban az indu
lást a jövő szombatra, holnaputánra halasz
tották.

Reménykedtek abban is, hogy addig jön 
egy kis eső, feláztatja, megjavítja a tartós 
szárazság miatt nagyon is poros országutat.

És az eső esak várat magára!
*

Nem hozta meg a várva-várt esőt a 
nyíregyházi vásár sem. Pedig sokan abba 
bizakodtak.

Talán a bucsujárások hatásosabbak lesz
nek. Mert sokan most már ezekbe vetik 
minden reményüket.

A nagy boldogasszony-napi bucsujara- 
sok elteltével a leglátogatottabb kisasszony- 
napiak hétfőn, sőt már vasárnap kezdődtek 
ineg Mária-Pócsra.

Egyik bucsujáró csapat a másikat en
azóta.

Pedig már a bucsujárásoknuk is sokat 
ártott a vasul, nemcsak az országos vásárok
nak. Jönnek és mennek a bucsusok vonato
kon is, mióta a mátészalkai orient express 
megindult!

Múlt heti egjik apróságunkkal kapcso
latban lapunk egy barátja azt ajánlotta 
figyelmünkbe, hogy emlékezzünk meg már 
e helyütt legalább a villanytelep gőzkürtjéről 
is. Hiszen annak az üvöltése esténként és

reggelenként nem csak az emberek füleinek 
dobhártyáját, de a házak ablakait is vesze
delemmel fenyegeti.

Utánna járván a dolognak, megtudtuk, 
hogy arra a mértföldekre elhallatszó kürtre 
azért van szükség, hogy a vezetékhálózaton 
esetleg valahol foglalatoskodó munkásokat 
idejekorán figyelmeztesse, hogy öt perez 
múlva megindul az áram. Kotródjanak, ha 
kedves az életük!

Hanem annyi bizonyos, hogy erre a 
czéln elegendő volna valamivel kurtább 
kürtszó i s !

*

„Korunk jelszava a haladás!* — irta 
valahol valamikor valaki.

Ez a mondás jutott eszébe sokaknak, 
mikor híre futott, hogy a kaszinó kapuja 
alól fényes nappal, délután 1 —3 óra között 
„eltovábbitottak* egy bicziklit!

Hát bizony haladunk, s maholnap arról 
kell gondoskodnunk, hogy a rendőröket kerék
párral is el kell látni.

Mert hiszen egy jó lábikráju bicziklis 
tolvajt még lóháton se lehet elfogni!

*
Haladunk egyébként más tekintetben is.
A többek között bekövetkezett az az 

idő, hogy trafikban hírlapokat is lehet kapni.
Hol? Megmondja a kiadóhi . . .
Azaz hogy megmondjuk ini: a Jaka- 

bovits Fanny k. a. dohánytőzsdéjében, ahol 
is a fővárosi napilapok rövidesen a vonat 
beérkezése után megszerezhetők.

Ugyanott előfizethetni lapunkra is. Az 
előfizetési árak a lap honi . . .

Azaz bocsánat! Meg nincs itt az uj év
negyed !

CSARNOK. 

Ártatlanul elítélve.
Irta  : g ró f  Tolatoj Leó.

Vladimír városában egy Akszanov nevű 
fiatal kereskedő élt. Volt két boltja és e g y  
hála. Csinos arczu, szőke fürtü ember volt 
és ezen felül vidám és szerette a dalt. Ka
masz éveiben sokat ivott és ha becsipett, 
szeretett kötekedni. De azóta, hogy feleseget 
vitt a házhoz, csak nagy ritkán czivakodott 
és handabandázott a korcsmában.

Egyszer nyár idején elment Nisnibe a 
vásárra" Mikor családjától elbúcsúzott, fele
sége igy szól hozzá!

— Dimitrievics Iván, ne utazz el most. 
Álmomban láttalak, amint a városból jöttél 
és amikor levetted sipkádat, tudod-e mit 
láttam ? Fejed egészen niegőszúlt.

Akszanov nevetett.
__ Hiszen ez jó üzletet jelent, mondá.

Ha sokat keresek, hozok neked drága hol
mikat.

E  szavakkal vett búcsút családjától es 
ezzel útnak indult.

Útközben találkozott egy ismerős keres
kedővel és az éjszakát ugyancgy vendéglőben 
töltötték. Együtt teáztak es két szomszéd 
szobában tértek nyugvóra. Akszanov éjszaka 
felébredt és szólt a koosis.inak, hogy készü
lődjék, mert a hajnali hüs levegőben kellemes 
az utazás. Aztán a korcsmároshoz ment, ki
fizette számláját és tovább ment.

Vagy negyven versztnyire lehetett, ami
kor ismét megállóit egy vendéglő előtt, hogy 
etesse a lovakat és maga is pihenjen egy 
kicsit a hüs tornáczon. Délben odahozatta 
magának a szamovárt; aztán elővette gitár
ját és játszani kezdett egyszerre csak egy 
troika közeledett nagy csilingelőssel, a kocsi 
megállóit és belőle kiszállott egy tisztviselő 
két katonával. Amaz odalépett Akszanovlioz 
és azt kérdezte tőle kicsoda, és honnan jön. 
Akszanov elmondott neki mindent igy, ahogy 
törlént és meghívta, igyék vele egy csésze 
teát. A tisztviselő azonban lolyton uj kér

désekkel nyaggatta: hogy hol töltötte az éj
szakát, egyedül-e, vagy egy kereskedővel; 
látta-e reggel a kereskedőt és miért hagyta el 
oly korán a vendéglőt?

— De hát miért kérdez tőlem ennyi 
mindenfélét? felelte erre Akszanov nem vá
gok se tolvaj, se rabló. Dolgaim után járok.

Erre a tisztviselő szólt a katonáknak, 
majd Akszanov felé fordult:

— Az ispravnyik vagyok és az a bajom 
veled, hogy a kereskedőt, akivel ugyan egy 
korcsmába szálltál, meggyilkolták. Szedd elő 
holmijaid li meg kutassátok át.

Bementek a szobiba és böngészni kezd
tek Akszanov ládáiban és útitáskáiban. Egy
szerre csak kivett az ispravnyik a táskából 
egy kést és kérdé:

— Kié ez a kés?
Akszanov felelni próbált, de alig hogy 

nyöghetett:
— Én . . .  én nem tudom . . .  én . . . 

e kés . . . én . . ■ nem az enyém.
Erre ismét megszólalt az ispravnyik:
— Reggel a kereskedőt holtan találták 

ágyában a nyaka kérésziül volt vágva. Nem 
tehette más csak te A szoba bevülről be 
volt zárva és kívüled nem járt ott senki. A 
véres kést is megtanáltuk holmijaid közt és 
arczodról is ezt olvasom. Mond, hogy gyil
koltad nieg és mennyit raboltál el tőle ?

Akszanov égre-földre csküdözött, hogy 
nem ő a gyilkos, hogy a kereskedőt nem látta 
azóta, hogy együtt teaztak, hogy csak nyolcz- 
ezer rubel van nála, ami saját pénze és hogy 
a kés nem az öyé. De akadozva beszélt, na
gyon hilavány volt és az izgatottságtól resz
ketett, mint egy bűnös.

Az ispravnyik megparancsolta a kato
náknak, hogy Akszanovot kötözzék meg és 
vigyék a telegába. Mikor megkötözött lábbal 
beledobták a telegába Akszanovot, keresztet 
vetett és sírni kezdett. Elvették a holmijait 
és a pénzét és a szomszéd városban ott 
hagyták egy fogházban. Vladi nirban kérde - 
zősködtek róla, hogy miféle ember és Vladi
mír valamennyi kereskedője és lakója azt 
modta, hogy Akszanov már ifjú éveiben köte
kedő természete volt és szeretett inni, de 
különben jó ember. Erre gyilkosság miatt 
vád alá helyezték.

Akszanov felesége gyötörte magát lérje 
miatt. Gyerekeivel elment abba a városba, 
ahol férje fogva volt. Eleinte nem akarlák 
férjéhez nozzáereszteni, de könyörgései végül 
meghatották az igazgatót és bemehetett 
férjéhez. Mikor meglátta rabruhában, bilin
csekbe verve, haramiák társaságában, ájultan 
rngvott össze és sokáig nem tudott magához 
térni. Aztán körbe állította a gyerekeket, oda 
telepedett melléje, mesélt neki a házi dol
gokról és kikérdezte mi minden történt vele. 
Akszanov mindent elmondott feleségének és 
azzal végezte, hogy:

— Lehetetlen, hogy egy ártatlan embert 
megbüntessenek.

Az asszony kezével megsimitotta ferje 
fürtjeit.

— Vanja, édes szivein, mondá. Felesé
gednek megmondhatod, csakugyan nem le 
voltál ?

— Hát te is gondolsz ilyet rólam? felelt 
erre Akszonov.

És kezét szeme előtt tartva sirni kezdett. 
Erre jö tt egy katona és azt mondta, hogy az asz- 
szony meg a gyerekek menjenek haza. Aksza
nov tehát elbúcsúzott a családjától.

Mikor eszébe ju to tt hogy felesége is azt 
kérdezte tőle, hogy ő gyilkolta-e meg a ke
reskedőt, azt gondolta m agában: Látszik, hogy 
az igazságot nem tudja senki, csak Isten, 
hogy csak tőle lehet kérni és tőle lehet kapni 
kegyelmet.

És azóta Akszanov nem remélt többet 
és beérte azzal, hogy Istenhez imádkozott. 
Akszanovot elítélték ostorütésre és élet - 
hosszigla li kényszermunkára. Miután meg
korbácsolták és a sebek, amelyet a korbács
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rajta ütött, behegedtek, más rabokkal együtt 
elküldték Szibériába.

Szibériában Akszanov, mint rab húszon* 
hat esztendeig. Feje megderesedett, haja 
olyan lett, mint a hó es hosszú, keskeny ősz 
szakálla is nőtt. Egykori vidámságának nyoma 
sem volt többé. Háta meggörbült, halkan 
sorapolygott ide-oda, sohasem nevetett és 
gyakran imádkozott Istenhez.

A börtönben megtanult csizmát varrni. 
Azért a pénzért amelyet keresett, megvette a 
„Szent vértanuk legendáiét és olvasott be
lőle amikor világosság vo lt; ünnepnapokon 
pedig elment a fogház templomába, ott ol
vasta az apostolok történetét és énekelt a 
khorusban, mert hangja még mindig jó volt. 
Elöljárói szerették alázatosságáért, társai pe
dig tiszteltek és „nagyapónak*, meg „Isten 
embere*-nek nevezték. Ila volt valami ké
relmük, mindig Akszanovott küldték el, hogy 
tolmácsolja azt az elöljáróknál es ha a rabok 
valami miatt összetűztek, Akszanovtól kértek 
igazságot.

Hazulról nem kapott semmiféle értesítést 
és nem tudta, vájjon felesége es gyermekei 
élnék* e.

Valamelyik nap azután uj rabokat hoz
tak a fogházba. Este valamennyi rab az újak 
köré gyü.ekezett és kikérdezte őket miféle 
városból vagy faluból valók, miért Ítéltek el 
őket. Akszanov is lekuporodott szalmazsákjára 
és halig .itta, amit meséltek. A rabok közül az 
egyik magas, izmos férfiú volt, körülbelül 
hatvan esztendős, rövidre nyírt ősz szakállal. 
Elmondta, hogy miért büntették meg.

— Semmiért, epenséggel semmiért küld
tek ide, mesélte. Egy fuvarosnak kifogtam a 
lovát, amely oda volt kötve a szánjához. Ott 
foglak el é* m ondták: „Loptál.* — „Dehogy 
loptam, mondtam erre én, csak szaporábban 
akartam haladni és a lovat aztán világgá 
ereszteni. Aztán meg a fuvaros jó barátom.* 
— „Loptál !• mondták ők váltig. De amikor 
igazán loptam, soha sem tudtak róla, már 
régóta itt kellett volna lennem, de sohasem 
tudlak rámbizonyitani semmit és ime most 
ártatlanul ítéltek el.

— És honnan jősz? kérdezte valaki a 
rabok közül.

— Vladimírból és nevem Makar, apám 
névén p dig Serajonoknak hívnak.

Akszamov felemelte fejet és azt kérdő :
— Mondd csak, Semjonov, nem halot

tál-e Vladimír városában valamit Akszano- 
vökről, a kereskedőkről ?

— Hogyne hallottam volna ? Sameg ke
reskedik ; kár, hogy az egyik Szibériában van, 
Bűnös lehet, mint mi vagyunk. És te, nagy
apó, miért vagy itt?

Akszamov nem szeretett szerencsétlensé
gerői beszélni, csak felsóhajtott és azt 
m ondta:

— Bűneimért vagyok itt.
Makar Semjonovics azonban tovább 

faggatta:
— Miféle bűnökért?
Akszanov kijelentette, hogy nem beszél. 

De a többi rab elmondta a jövevénynek, 
hogy miként került Akszanov Szibériába.

Mikor Makar Semjonovics e/.t hallotta, 
ránézett Akszanovra, a térdere ütött és igy
Szolt ;

— Na nézd csak! Hogy megvénültél, 
nagyapó.

Kérdezték, miért csudálkozik ennyire és 
hogy hol látta Akszanovot; de Makar Seraja- 
novno/. n«m felelt, csak ismételgette:

— C-uda. gyerekek, igazi csuda, hogy 
mik. nt kell egymást viszontlátnunk!

E szavakra Akszonavnak az a gondolata 
támadt, hogy hátha Szemjanov tudja, ki 
gyilkolta meg a kereskedőt.

— Talán hallottál róla, hogy ki gyil
kolta meg a kereskedőt? kérdezte Akszonav.

Makar Szemjanov nevetett es igy szólt:
— Hát az, akinél megtalálták a kést. 

lás c»ak nem telte be a táskádba a kést,
mikor az ott feküdt a fejednél. Okvetetlenúl 
hallottad volna. Véfe kov.))

Közönség köréből. *)■
Válasz

az „Elpuskázott mű‘* közleményre.

A „Szabolcsi Szabadsajté* legközelebbi 
számában egy közlemény jelent meg „E l p u s 
k á z o tt műw czimmel, melyre vonatkozólag 
kötelességemnek tartom a nagy tévedésben 
levő közlemény írójának a következő felvilá
gosítást adni.

A „Szabadsajtó* hasábjai közzé betemet- 
kezett egyén, gyengén indokolt bírálata figyel
met nem érdemel annál is inkább, mivel az 
általam kiadóit „Távolsági kimutatás* illeté
kes helyen felülvizsgálva lett, és Szabolc9vár- 
megye tekintetes alispáni hivatalának 12605/98.
K. számú határozatával jóváhagyatott, ’s 
annak a közigazgatási hivatalokban való hasz
nálata elrendeltetett.

Továbbá én Szabolcsvármegye összes 
községeinek egy mástól i távolságát feltüntető 
kimutatást készítettem, s abban a nagyobb 
tanyák és puszták neveinek s távolsági adatainak 
csak annyiban van helye, amennyiben a gya
korlat annak czélszerúségét indokolta tette, s 
tekintetlel voltam arra is, hogy azok nevei 
tényleg jelenben is miként használtatnak, de 
111 e^ j 20m» hogy munkám ezek hiányaival 
is teljes egészet képezne és közhasznú adato
kat tartalmaz.

Most pedig legyen szabad kijelentenem 
a tót nevek kitüntetésén kesergő kritikus 
urnák, miszerint Szabolcsvármegye területére 
nézve Nyíregyháza város tanácsa által meg
változtatott térképet inég ez ideig nem ösme- 
rek, ha csak azokat, mint unicuinot titkos 
levéltárban nem őrizteti, mert voltam az ada
tok gyűjtése alkalmával a városi mérnöki 
hivatalban, a hol azonban kimentő felvilágosí
tást a pár, és a távolsági kimutatásomba régi 
neveivel is mellé jegyzett, magyar elnevezésen 
kívül, nyerni nem tud tam ; a többieket pedig 
úgy vettem fel, amin! azok eddigi hivatalos • 
kodásom alatt előfordultak.

Végül pedig szolgálok egy tanácscsal az 
igen tisztelt kritikus urnák, a ki lalnn u 
városi hatóság egyik hivatalnoka és a városi 
ügyekben tevékeny szerepet játszhatik, hogy 
ne a tanyák neveinek magyarosításán fára
dozzék, hanem igyekezzék azok lakóinak 
magyarosítása körül s hasson oda, hogy hiva
talos érintkezések alkalmával a tót nyelv ki- 
küszöböltessék.

Nyíregyházán, 1898. szeptember hó 5-én.
Jakabfalvy Endre.

S z e rk e s z tő i  ü z e n e te k .
S. I. Nem üti me. a mértéket.
K. Kisvárda. k’ nzönjilk. Kérjük mádkor in.

Hirdetmény.

H ird e tm én y .
Közhírré tétetik, miszerint az iina- 

házi ülőhelyek folyó évi szeptember 
hó tizenegy, tizenkettő és tizenhar
madik napjain délután két órától ót 
óráig a hitközség tanácstermében kész
pénz lefizetése inellett kiadatnak — 
Mindazok, kik az eddig használt ölő
helyeiket továbbra újból megtartani 
óhajtják, szeptember bó tizenegyedi
kén délután öt óráig jegyeiket váltsák 
meg. mivel ez időn tál előjoguk raeg- 
s tinik.

Az izr statusquo hitközség 
(t—i) elöljr.résaga

•> A* e rovat a la tt köslöttekért nem vállal 
feleld* éget a Szerk.

8443. K.
1898.

Nyíregyháza város tulajdonát képező, 
gőz- és kádfürdő 1898. évi november hó 
1 - tői kezdve 6 egymás után következő évre 
versenytárgyalás utján bérbe fog adatni.

Zárt ajánlatot 280 Irt báoompénzzel 
egyült a f. év szep tem ber lió 14-én d é l 
e lő tt 11 ó rá ig  Sex'y Gyula városi tanácsos, 
mint a gőzfürdő felügyelőjéhez, adandók be, 
s azok 11 óra után a város kistermében ki
küldött bizotlság jelenlétében felfognak 
bontatni.

Kikiáltási ár 2800 frl, évi bérösszeg.
Az árverési feltételek a városi aljegyzői 

hivatalban a hivatalos órák alatt megtekint
hetők, s másolatban kivehetők.

Kelt Nyíregyházán, 1&98. évi augusztus 
31-én.

M ájcrszky Béla,
(53—2— 2) h. polgármester.

Ad. V. 159/1898.-2 szám.

Árverési hirdetmény.
A lólirott kiküldött írnok Az 18-il. évi LX. 

t. ez. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a dei rec ani kir. törvényszék l.'»7oO/97 P. 
számú végzése Által, Fái 11 la végrehajtató javára 
Kand I Mór ellen, 319 forin t tőke, ennek 1897. 
év aug. hó 3. napját 1 szám itan i 6*/« kam atai és 
eddig összesen 77 frt 9J kr. perköltség követeién 
erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával 
b ir ilag lefoglalt é* <00 fo rin tra  becsült 4 darjb  
jármon ökörből á lo ingóságok nyilvános árverés 
u tján  eladatnak

Mely árverésnek a 1608/1898. P. sz kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vngyis, 
G szterád határán alperes lakásán leendő eszköz
lésére i8o*-ik év szeptem ber hú 19.ik n ap jan ak  
d u 2 ó rá ja  határidőül kitűzetik  ■ s ahhoz a 
venni szándékoz k ezenn-1 oly megjegyzéssel hí* 
vatnak meg, hogy az érin tett ingóságok ezen árve
résen az 18*1. évi LX. t. ez. 107. §-a értelm ében » 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak

Az e árverezendő ingóságok vételára az 18*1. 
évi LX. törvényezikk "8. g-ában m egállapított fel
tételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nagy-Kálh, 1*9S. julius hó 12. nap.'in 
Kelletlek Lajos, 
kir. bírósági írnok.(51-1-1)

E lakos/tálvlyal 
vagy külön-

gv holt 
együtt, 
külön is, kiadó. Bőveb
bet a tulajdonos 

Ferlioska Rudolf.

< > )& •
Első Leányhiházasítási Egylet,

m. az.

leány- és őu biztosító-intézet
Budapesten,

Teróz-Körút VI. 40-41. szám
A lspittatott 1864-ban.

Legelőnyösebb feltételek és leg
olcsóbb díjszabások gyermekek bizto
sítására. Semminemű mellék, vagy 
bélyegilleték, sem kotveny-díj nem 
fizetendő. Változatlan havi díjfize
tések.

Edd igeié kifizetett biztosított tóke 
több mint ő.öOO.OOO korona.

Vagyon 1897. decz. 31 4.000.000
k 0 r 0 n a  1 8 - 5 - ' )

Nyom ulóit Nyíregyház, n Jf.hs E lek  kfloyvnyoindíjábzn.




