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Előfizetési á ru :
Égést é v r e ................................ 5 frt.
Fél é v r e ............................... ■> frt 50 kr.
Negyed é v re .......................... 1 Irt .5  kr.

H ódo lat a k irá lynak.
A fejedelmi kegy sugarai szerte 

áradtak a második ezerév fényes haj
nalán e hazában. A legjóságosabb és 
legbölcsebb király, akinek magas sze
mélye előtt liódolatteljes tisztelettel 
hajlik meg a vén Európának vala
mennyi, koronával ékített uralkodója, 
m egérezte leghűségesebb nemzetének 
vágyakozását, s jóságos lelkének egész 
melegével termékennyé te tte a nem
zet érzelem világának eddig kopár 
téréit.

A nemzet múltjával a királyi ha
talomnak teljes elegyedése a jelen
ben, a tökéletes és elválaszthattál) 
egység a királyi hatalom, s a nem
zet érzelmi világa között, amely 
múltjára, múltja történelmének kó
rosaira, a históriai jogokra büszke, 
rátartó  és a makacsságig ragaszkodó, 
s elismerése a nemzet dicsőséges küz
delmeinek, amelyeket a függetlenség, 
a kereszt., a gondolat szabadsága ol
talmában vívott meg ellenség, barát, 
állami létének legfőbb alkatrésze: a 
korona, sót önmaga ellen, ha kellett; 
a jövendő sorsában teljes közösség a 
királyi halalom. s a régi jogaiba 
visszaültetett nemzet között: azt je
lenti az a királyi cselekedet, amely 
csodálatos melegséget támasztott a
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szívekben, hódoló imát az ajkakra s 
mély. kiolthatlan hálát a lélekben.

A magyar nemzet közjoga és tör
ténelme egy fogalommal lett szegé
nyebb. Nem illett, oda. Kiáltó ellen
té t volt. — Ez a fogalom: az idegen  
ház uralkodásának fogalma és ténye. 
A leghűségesebb, szeretettben utolérhe
tetlen nemzet, érzelmi heterogenitása 
a koronával; az. állami egység és sze
mélyiség simbolumival; eltűnt örökre 
egy valóban királyi tény által, amely
ről nem tudjuk eldönteni, a pietas, 
nagylelkűség, igazság, vagy bölcsesség 
tulnyomó-e benne?

A magyar nemzet ujongó öröme 
a királyi tény fölött méltán nagy 
tehát. Sötét emléket takar, verőfé
nyes jövő szemkápráztató ábrándjait 
valósítja, mert egygyé forrasztotta 
azt. ami összetartozandó jog, bölcses
ség. végzet és isten különös kegyel
méből, — az érzelmi világ közösségé
vel, és a ki;.; Ihatl" r. szeretet soha 
meg nem fogyatkozó hatalmával is

[Határt terjesztő virágok szinpom- 
pája, édes madárdal vidám csattogása, 
aranykalásztól terhes mezőkön; ahová 
bevezette a magyar nemzetet nagy 
királyának szerencsés elhatározása, 
amely elöl megszégyenítve hátrál meg 
a cinismus. kishitűség és skepsis
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iskola-utcza 13-ik szám.
Egyes szám ára 10 krajezár.

Egy uj forrás nyilt meg, az ér
zelmi egység forrása, amely ele eddig 
hatalmas torlaszok emelkedőnek.

Ennek a forrásnak a vize a messze 
jövendő sorsát van hivatva megter
mékenyíti ni hogy dúsan tenyésszenek 
benne a magyar nemzet nagyságának 
fái, szeretetének gyümölcsei, s a király 
dicsőségének tésló virágai.

Az ország közöröme visszhangot 
keltett Szabolcsvármegye közönségének 
szivében is. A tuláradó érzelmek a 
vármegye közgyűlésén megnyilatkoz
tak, s szerencsés alakot öltöttek. Áhi- 
tatszerü csöndben hallgatta meg a 
közgyűlés gr. V u y  Á d ú m  és tá rsa
inak alább egész terjedelmében közölt 
indítványát, amelynek az lesz a hiva
tása. hogy Szabolcsvármegye összes 
lakosságának határtalan lelkesedését, 
háláját és hódolatát jutassa kifejezésre 
a nagy király előtt. Ünnepélyes pil
lanat volt az. amelyet a közgyűlés 
átélt az indítvány elfogadásikor. El
fogadás a szivekben, mely némaságra 
int, a lelkesedés szokatlan lángja a 
szemekben, melyet belső tűz hevít, 
ta rto tta  az ajkakat hatalmában, s 
mintha mindenki érezte volna, hogy 
rendkívüli esemény fensége előtt kell 
meghajolni, halk moraj vonult végig 
a termen, az imádság leheletével

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA,

A h á z ta r tá s  tana.,
(l.rré[ a szerkesztőkhöz.)

Tisztelt szerkesztő urak! Kedves fiatal 
barátaim!

Tudjátok b. mi az a .M ztnrhis'f 
Dehogy is tudjatok! Honnan tudnátok, 

mikor nem jártatok polgári leányiskolába!
Hassatok: én se jártam. Nem is tudtam 

eddig en se. Feliig azt hittem, sejtek hozzá 
valamit, mert te keni is volna valamelyes 
.haxlurlás“-om, de azérl egy pár bel előtt 
tudtam meg csak, hogy mi légyen hát volta- 
kepen az a . házi alias* ■

Hogy egyik szavam a másikba ne öll
sem hál ágy történt az eset, hogy egy este, 
amint hazamegyek a hivatalból, kis leányo
mat. aki a polgári leányiskola harmadik osz
tályába jár, erős „magolásában találtam. 
Örült a lelkem a nagy szorgalomnak, — nem 
háborgattam. , ,

Csendesen diskurálgatlunk a feleségem
mel, mikor egyszerre csak megüti a fülemet, 
liogy a kis leányom minduntalan a „háztar
tást* emlegeti.

— A háztartás . . . .  A háztartás alatt 
tehát . . A háztartás alatt tehát a ma
gunk és családunk fenturta.su . . . .  A ház
tartás alatt tehát . •

£ , ez Így ment folyton. Hiszen „ma
goltatok* talán li is diák korotokban.

Figyelmes lettem. — Még is csak derék 
do'og, hogy a mai világban már a polgári 
leányiskola harmadik osztályába járó kis 
leánynak is meglehetnek a kellő fogalmai a 
„háztarlá-“-ról. Mert hejh! nagy dolog ám 
az a háztartás I

Jobban odafigyeltem.
— A háztartás alatt tehát a magunk és 

családunk f ntarlása végeit folytatott gaz
dálkodást érijük!

- Tessék? — kérdeztem magamban. — 
Gazdálkodást? A magunk és családunk l< n- 
t.irtási vegeit (olylátott gazdálkodást? No 
még ezt se tudtam! S »h* se hittem volna, 
hogy csak a gazdálkodással foglalkozó em
bereknek van „háztartásfők!

Még jobban odafigyeltem, llát ha nem 
jól értettem? — He bizony a kis leányom 
szóról-szóra így olvasta el megint azt a pon
tot. Egészen gondolkozóba ejtett, hogy talán 
nekem nincsenek helyes fogalmaim a gaz
dálkodásról, meg a háztartásról? Talán az 
Akadémia, vagy valamelyik más tudós te
kintély változtál la meg legújabban a „gaz
dálkodás* és a „háztartásinak a mi eddigi 
közönséges nyelvűnkben és beszédünkben 
megszokott értelmét?

Mialatt ezen tűnődtem, kis leányom elöl
ről kezdte a „feladott* leczkét:

— Háztartás. Az embernek, hogy szük
ségleteit kielégíthesse és családját eltarthassa, 
gondoskodnia kell az e czélra alkalmas javak 
bcsi , és ről, ne gónéséről és felhi»jb ásá 
lói: azaz gazdálkodást kell folytatnia! . . •

Mintha hideg zuhany alá kerültem volna. 
Ezeket a gondolái okát. sőt ezeket a szava
kat mintha hallottam volna már valahol! — 
De hol? Igen! Emlékszem már! Valamikor 
másodéves jogászkoromban, mikor a máso
dik alapvizsgára készültem! A „Nemzetgaz
daságtan* kezdődik ilyen formán! Csakhogy 
ott az „ember* helyett „nemzetek* szert- 
peltek és a nemzeteknek a „család* helyett 
az önmaguk eltartására kellett az e czélra 
alkalmas „javak* beszerzéséről satöbbi, gon
doskodtunk !

Csakugyan, onnan emlékszem ezekre a 
dolgokra!

De emlékszem arra is, hogy mi már 
akkor az „érettségien régen túl voltunk, 
mikor ilyen fogalmakkal kellelt foglalkoznunk 
és emlékszem arra is, hogy külön felvilágo
sító magyarázatokat hallgattunk a „jav*-ról 
és „javakéról, még is akadtak köztünk, akik 
a „jav"-ról csak azt a rettenetes szójátékot 
tudták, hogy „A jav rossz szó, a sav pedig 
rossz so!“

Teremtő Isten! — De nagyot fordult a 
világ azóta! Tessék! Ma már 12—13 éves 
leányok beszélnek „szükségletek kielégítésé* - 
ről. „javak beszerzése, megőrzése és felhasz
nálásé* -ról!

A kis leányomnak nem szóltam semmit, 
hanem mikor eltette a könyvet és a szobá
ból kiment, kiloptam a többi közül, hogy 
mar c«ak megnézem, miféle szára/, szobá
in lós Írhatott ilyen könyvet kis leányok 
szamára ?



N Y Í R  I C ü  Y  I I  A  S . A

rezeg te tte  m eg a levegőt, am elynek 
m iuden mozgása ra iu th a  vágyként szá l
lo tt  volna fel a  m agasba, hogy: I. 
Fereucz József a m agyar k irály , a 
m agyarok a ty ja  sokáig éljen.

A tö rvényhatóság i közgyűlés á lta l 
egész terjedelm ében e lfogado tt, s gr.
I ’a y  A d u m  v. b. t. és M ik e c z  J á n o s  

a lispán  és tá rs a i  á lta l  b e n y ú jto tt in 
d ítv án y  a következő:

Tekintetes törvényhatósági bizottság!

V árm egyénk közönségének kebe
lé t  öröm m el, m egelégedéssel és hódo
la tte lje s  há lával tö ltö t te  el m ár 0  | 
es. és kir. Felségének, sz e re te tt apos
to li k irá lyunknak  azon intézkedése is, 
m ely sze rin t k ie lég íten i ak arván  nem 
zetünknek egyik rég tá p lá lt ,  önálló 
sági tö rekvésünk á lta l indoko lt ó h a
já t ,  a magas korm ánynak m egadta a 
fe lhata lm azást, hogy a m agyar k a to 
nai iskolák fe lá llítása  és tovább  fej
lesztése érdekében az országgyűlés 
képviselőházához ja v a s la to t terjesz- 
szen be.

A hazafiui ö röm érzet tüze  azon
ban a lelkesedés láng jává g y u llad t szi
vünkben. olvasva am a k irá ly i le ira to t 
is. melyben legkegyelm esebb U runk 
elrendeli, hogy tö rté n e tü n k  évköny
veiben kim agasló, te tte ik k e l m agukat 
m eg ö rö k íte tt, összes képességeiket, tu 
dom ányukat a haza szo lgálatába bocsá
to t t  n ag y ja in k at ábrázoló szoborm ű
vek, a székes főváros te re in  sa já t ud
v a rta r tá sa  költségeinek te rh é re  fel- 
á llittassanak .

Ezen nem zeti ö n é rze tü n k e t fokozó, 
b izta tó , édes rem ényekre  jogosító  feje
delm i kegy, egy boldog jövőnek  ké
pezi zálogát, s a nem zetünk tö r té n e 
tének utolsó századaiban oly szokat
lanná v á lt em e m agasztos p illan atb an , 
midőn k irály  és nem zet egym ást te l 

Képzelhetitek meglepetésemet, mikor azt 
olvasom a czímlapon, hogy „Polgári leány
iskolák használatára irta Sebestyénné Stetinii 
Xlona.'\ Tehát nő, asszony, és talán anya! 
És még hozzá „Harmadik kiadás*, amely a 
második kiadáshoz írt előszó szerint a nm. 
vallás és közoktatásügyi minisztérium enge- 
délyezését is „elnyerte*!

L'e hát ha csak a bevezető sorok van
nak ilyen magas stílusban és ilyen elvont 
fogalmakkal megírva?

Nézzük csak. A 2-ik pont szól „A ház
tartás vezetésé*-ről. Azt mondja: „A ház
tartás vezetése, és a háztartási foglalkozások 
végzése a családtagok közöli fenálló termé
szetes munkamegosztás folytán a nők fel
adata*!

Hm ! Igen szép! De hát ha — tegyük 
fel — hogy az a lg—13 éves kis leány el
méjének végső megfeszítése árán talán be is 
vési emlékezetébe azt, hogy a háztartás nem 
más és semmi egyéb, mint „A magunk és 
családunk fentartása végett folytatott gaz
dálkodás,* — mit fog magában elképzelni 
az Így körülírt „Háztartás* „vezetése* alatt? 
Mit a „munkamegosztás* és mit „a család
tagok között fenálló természetes munkameg
osztás* alatt?

De nézzük tovább a könyvet.
Alig nehány sorral hátrább azt mondja : 

„Azért a háztartás vezetése a nőktől értel
mes, komoly és lelkes (szívesen végzett) 
munkát kíván, melyre csak ügy lesznek ké

jesen m egértve , a  ha ladás b iz to síté 
kainak  m eg te rem tése  á lta l, s a m ú lt 
dicső a lak ja in ak  felidézésével e g y ü tt 
m erítenek  e rő t a  jövő  küzdelm eire, 
m időn a k irá ly i szavakban m egnyi
latkozó nem zeti érzés u ta t  tö r  m inden 
igaz hazafi kebléuek szen té lyébe: öröm  
te ljes rezgésbe kell jö n n i szivünk h ú r
ja in ak , önbizalom m al és nem zeti büsz
keséggel kell m eg te ln i keblünknek.

Á th a tv a  az öröm  am a lelkesítő  
tüzétó l. m elynek az ezen fejedelm i 
tényekben  ny ilváuu ló  nem zeti érzés 
m indnyájunk részesévé te t t ,  s tu d a 
táb an  a fentebb röv iden  vázolt feje
delm i te t te k  nagy fo n to sság án ak ; 
ind ítványozzuk, m isze rin t m eghálá
landó aposto li k irá lyunk  a ty a i szivé
nek a  nem zetével összeforrasztó  m a
gasztos e lh a táro zás t, m ondja ki Sza- 
bolcsvárm egye közönsége, hogy:

1. S z e re te tt k irá ly u n k  irá n t  tá p lá lt ,  
soha nem m úló h á lán k  érzetének 
hódolatte ljes to lm ácso lásá ra  az összes 
tö rvényhatóságok  egy egy képviselő
jéből egy d íszkü ldö ttség  a la k ítta s sá k , 
s ezen kü ldö ttségbe  egy képviselőnek 
beválasztására  az összes tö rv é n y h a tó 
ságok kerestessenek meg.

2. Az ország összes tö rv én y h a tó 
ságainak  hozzájáru lásával á llítsu n k  
szobrot a  fő és székvárosban  I. Ferencz 
József k irá lyunknak , beszélő bizony
ságául h ó d o latte ljes há láu k n ak . s örök 
em lékezetéü l an n ak , hogy a nem zet 
s ie te t t  lerón i h á lá já t  a leg a lk o tm á
nyosabb uralkodó e lő tt, aki nem es 
szive su g a lla tá t követve, évszázadok 
ó ta  először h a n g o z ta tta  a  tró n ró l a 
nem zeti eszmék ápolásának  szükséges 
vo ltá t, s e végből a tö rv én y h a tó ság o k  
hozzájáru lásra  sz in tén  kéressenek fel; 
végre

3. P est-P ilis -S o lt és K is-K un v á r
m egye, m in t egyik vezértó rv én y b ató -

pesek, ha a szükséges szakértelmet megszer
zik és munkájuk fontosságát felismerik.* 

Fenakadtam ezen a ponton és eszembe 
jutott, hogy ha a kis leányom véletlenül 
megtalálná tőlem kérdezni, hogy mi az a 
„szakértelem,* hat en bizony nem tudnék 
neki hamarjában mit telelni. Tudom ugyan, 
hogy a mérnök a mérnöki, az orvos meg az 
orvosi dolgokban szakértő, de hogy a „ház
tartás vezetése* körül mit jelentsen a „szük
séges szakértelem,* micsoda maga a foga
lom? — arról fogalmam sincs!

Nem akarok nagyon is hosszadalmas 
lenni. Csak azt akarom konstatálni, hogy az 
a könyv, amely nem kevesebb, mint 8fí 
sűrűn telenyomtatott oldal, csaknem az 
utolsó betűig ilyen neliez stilu-bau van meg
írva, és ilyen elvont fogalmakkal dolgozik! 
Itt van például egy pár idézett:

A tüzelő anyagoknál azt m ondja: „A 
nemzetgazdaság szempontjából azonban leg
jobb, ha általában olyan anyagokat haszná
lunk tüzelésre, amely más, pl. ipari czélokra 
s az ipari termelés által a nemzeti vagyo- 
nosság emelésére nem alkalmas.*

„A táplálkozási anyagok*-ról szóló fe
jezetben: „Ezcketa táplálkozási anyagokat* — 
(t. i: a fehérnye és szénvegyületeket tartal
mazókat) — „megtaláljuk sok szervetlen 
testben, nevezetesen a levegőben és vízben 
is. de emésztő szervezetünknek nincs meg az 
a képessége, hogy a szerviden anyagokat 
szükségleteinek megfeleldlcg feldolgozza, azaz

ság  közönsége, kerestessék  meg, hogy 
a fen tebbiek  k iv ite lé re  irán y u ló  in té z 
kedések vezetését e lv á lla ln i sz íves
kedjék.
—

Közügyek.
Képviseleti közgyűlés lesz e hó 15-ik 

napján, melynek követketkező tárgysorozata 
: van. 1. Pénzügyi szakosztályi javaslat a város 

adósságainak eonvertálása ügyében. 2. Jog
ügyi szakosztályi vélemény Szabolcsvármegye 

! alispánjának azon megkeresésére, hogy a 
villám világítás bevezetése tekintetében a vár- 
megyeháza a kedvezményes középületek közzé 
soroztassék. 3. Közegészségügyi bizottsági és 
tanácsi előterjesztés a köztisztasági szabály- 
rendelet módosítása tárgyában. 1. Tanácsi 
előterjesztés Menyhért János kép/iseleti tag
nak azon indítványára, hogy a város önnál- 
lósitása iránti lépések beszüntettessenek. 
■j. Tanácsi javaslat a Himes szőlő telep mellett 
levő puszta földterületnek, szőllőmivelős czél- 
jaira leendő kiosztása tárgyában. 0. Tanácsi 
előterjesztés a közczélu villamvilágitás módo
sítása és befejezése tárgyában. 7. Tanács- 
javaslat idegen területről a hús behoza
talnak szabályrendeletileg leendő szabályo
zása tárgyában. 8. Tanácsi javaslat a vásár
vám bérbeadása tárgyában. 9. Tanácsi elő
terjesztés a város területéhez tartozó szöllő 
kertségekkel a borital adóátalány iránt meg
kötött szerződések bemutatása tárgyában. 10. 
Pénzügyi szakosztályi javaslat a császárszálási 
eladott földek vételára uláni kamatszámítás 
tárgyában, ll. Tanácsi előterjesztés a Kürt 
utczában egyesek által kért járda építés tár
gyában, Iá. Kazár Márton jogföld átírási 
ügyében tanácsi előterjesztés. 13. Tanácsi 
javaslat Murányi Géza, ifj. Gaal Ede, I/iszlavik 
József és Bodnár Ferencz városi tisztviselők 
külön díjazása tárgyában. 11. Tanácsi elő
terjesztés Küzdényi Szilárd e-kületétele, elő
terjesztése és egy műszaki közeg alkalmazása 
tárgyában. Esetleg más tárgyuk.

A vármegye közgyűlése.
Azok, akik a közigazgatás deczentralizá- 

tiójának s ezzel kapcsolatosan a vármegyei 
rendszernek a múltban szerzett érdemei révén 
hűséges tisztelői: könnyes szemekkel, s szo
rongó szívvel kénytelenek tapasztalni, hogy a 
vármegye közgyűlései évről-évre hanyatlónak

a levegőből, vízből és más szerviden anya
gokból lássa el magát légenynyel, élenynyel, 
könenynyel és szénnel, azért a tulajdonké
pen i élelmi szerek csak a szerves anyagok 
lehetnek, mert ezek a testünk alkatrészeit 
képező elemeket (a táplálkozási anyagokat) 
elkészítve a vérbe felvételre alkalmasan vagy 
oly összetételben tartalmazzák, melyekből 
emésztő-szervezetünk képes a szükségeseket 
kiválasztani s a vérnek átszolgáltatni* !

Phű ! Tessék ezt a mondatot egy szuszra 
elolvasni és tessék . . . megemészteni !

No hát nem akarok sokat beszélni, ha
nem c<ak a mondó vagyok, hogy ha az én 
kis lányom azt a , Háztartástan“-t, úgy a 
hogy Sebestyénné Stettina Ilona úrnő ő 
nagysága megírta, (vagy mit csinált vele,) 
megtanulja, hát én kiteke . . .

Azaz, hogy nem szóltam semmit. C.sak 
hadd tanulja szegény, ha már épen muszáj! 
Majd kiveri az anyja a fejéből, mire megnő.

Hanem azt mégis szeretném valamiké
pen megsúgni annak a nm. vallás és köz
oktatási miniszteriumbeli úri embernek, aki 
„Polgári leányiskolák használatára* ilyen 
„Háztartástan*-hoz engedélyt adott, hogy 
olyan feleséget adjon az úristen neki (ha 
még nincs), aki ebből a könyvből tanulta 
meg a „háztartás vezetés*-!!

Szivemből kívánom !
Bátyátok:

Kft) rógl módi családapa.
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mozgalmasságban, látogatottságban és ama 
hatásban, amelyet a vármegye közönségére a 
közélet élénkítése tekintetében gyakoroltak.

Valamikor régen ott pattant ki a vár
megye közgyűlésének termében minden eszme, 
gondolat és irány, amely a közvéleményt fog
lalkoztatta, s a társadalomnak tartalmat adott.

A mai vármegyei közgyűlésekből teljesen 
hiányzik az ethikai tartalom, szin'elonck és 
komorak, akar egy ódon bűró. Nem több, 
mint közigazgatási szerv, amelynek legfőbb 
gondja és hivatása a feladata körébe tartozó 
ügyek gyors, de sokszor kelletlen leuiorz-o- 
lása. Nem látjuk benne a vármegye társa
dalmának valódi kifejezőjét. S mintha teljesen 
idegen volna tőle, nem tükröztéli viasza a 
társadalmi eletet úgy, amint az összetéve van. 
Hogy a társadalom vérének lüktetése nem 
látszik meg a közgyűlés működésen, az csak 
természetes, minthogy finom anatómia kell 
ahhoz, hogy ilyet a vármegyei társadalomban 
felfedezhessünk. Ernyedtség, lomha vegetálás 
ismérvéi uralkodnak mindkettő teleti.

Pedig lehetetlen, hogy a vármegye társa
dalma ne erezné magasabb rendelteiéset, 
amelyben törekvés, vágy és alkotás képezik 
a szellemi alkatrészeket. Ma a hivatalos vár
megye van eltelve ezen rendeltetés tudatától j 
és az igyekszik lelket önteni a decadens tár- j 
sadalombi nagyon kevés ercdinénynyel. A 
lanyha közérzületet a hivatalos gondolkodás 
alig pótolhatja, de semmi esetre sem adhat 
neki intensiv erőt.

A mai vármegyei közgyűlések még a vitázó 
hajlam kielégítéseié sem alkalmasak. Alighogy 
elhangzik egy-egy diktió. A valamikori szónoki 
iskola szürke referádák műhelyévé vált.

Nem hiszem, hogy ez a skicze csak Sza- 
bolcsvánncgyére illenék. Sőt csaknem bizo
nyos, hogy igy \an ez széles Magyarországon 
mindenütt. Kár azon keseregni. A változott 
viszonyok természetes következménye az, meg 
a magyar ember azon tulajdonságának, hogy 
csak a politika tudja a vérét gyorsabb kerin
gésbe vinni, s ez pedig a vármegye közgyűlési 
termében — sajnos — ritka holló.

Szabolcsvái inegye őszi rendes közgyű
lése október hó 12-én kezdődőit. A bizott
sági tagok nem nagy számmal jöttek ös-ze, 
daczára annak, hogy a 14'* pontból álló 
tárgysorozat sok érdekes ügyet tartalmazott. 
Az érdeklődés azon indítvány felé konczent- 
rálódott, melyet gróf Vay Ádám és lársai 
nyújtottak be Ófelsége a király iránti hódo
lat kifejezésre juttatása vegeit, azon legma
gasabb elhatározás alkalmából, hogy a ma- j 
gyár tannyelvű akadémia felállításának enge
délyezése által a magyar nemzet egy régi 
vágyát töltötte he, s hogy történelmünk sza
badság-bajnokai emlékét czivilistájának ter
hére szobrok felállítása által rendelte meg
örökíteni.

Az osztatlan öröm és lelkesedés hetek | 
óla lobog az ország lakosságának szívében. 
Mindenki kíváncsisággal fordult a közgyűlés 
elé, hogy minő formát fog tudni találni a 
nemzet hálás köszönetének tolmácsolására? I 
LapmiK első helyén közölt indítvány és ha
tározat teljesen kielégítette a várakozást, 
aminek élénk bizonyítéka az, hogy lelkesült i 
megelégedéssel tárgyalták a bizottság tagjai 
egymás között, s valamennyiok öszhangzó 
dicsérettel halmozta a bizottság körültekintő, 
a nagy eseményhez méltó indítványát.

A közgyűlés egyéb lefolyásáról követ
kezőkben számolunk b e :

A közgyűlés báró Feilitzsch Berthold 
főispán aki fekete díszmagyarb m volt 
nyitotta meg, s mindenekelőtt szívélyesen 
üdvözölve a szép számban megjelent bizott
sági tagokat, a közgyűlésnek jelentést tett 
arról a két nevezetes, és ujabbkori történel
münkben forduló pontot képező eseményről, 
amelylyel Ő Felsége a király hűséges nem
zetéi meglepte. Ez a magyar tannyelvű aka
démia felállítása, és Ó Felségének azon elha
tározása, melylyel történelmünk kiváló alakjai 
érezszomának az ország fővárosában leendő 
felállítását a királyi udvarlarlas költségeire
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elrendelni legkegyelmesebben méltóztatott. 
Öméltósága méltó szavakkal ecsetelvén e két 
királyi tény fontosságát, felhívta a közgyűlés 
figyelmét arra, hogy Urunk és királyunk 
iránt érzett hálájának méltó kifejezéséről gon
doskodjék. A közgyűlés élénk éljenzéssel vette 
az elnöki bejelentést, s hogy miképen tett 
eleget hazaliui sugalatának a nagy király 
iránt, arról lapunk első helyén számolunk be.

A főispán jelentésének többi részét, 
melyben a millcniumi emlékek leleplezési 
ünnepélyeiről <ml kezett nieg, s hogy a vajai 
ünnepélyből kifolyólag () Felségéhez a tör
vényhatóság nevein n üdvözlő távirat külde
tett, továbbá hogy Firczák Gyula munkácsi 
gör. kath. püspök Öméltóságát Nyíregyháza 
városában való tartózkodása alkalmából üd
vözölte a törvényhatóság nevében, a bizott
ság tagjai zajos éljenzés közepette vették 
tudomásul.

Az elnöklő főispán bejelentése alapján, 
a nemrégen elhunyt Megyery Gábor volt me
gyei főpénztáros érdemeit jegyzőkönyvileg 
megörökíteni rendelte a közgyűlés.

Egy kis meglepetésben is volt részük a 
bizottsági tagoknak. Bejelentette ugyanis a 
főispán, hogy Kornis Géza vármegyei aljegy
zőt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki. dr. 
Dohnál József törvényszéki orvost pedig tisz
teletbeli törvényhatósági főorvossá. A fel
hangzott zúgó el jen tanúsítja, hogy a főispáni 
kitüntetés arra rászolgált és érdemes férfiakat 
ért. Kornis Géza a hivatalos esküt azonnal 
le is tette.

A következő tárgy az alispán gondosan 
szerkesztett s kimerítő időszaki jelentése volt, 
amely nyomtatásban közkézen forgott. — A 
jelentés a közigazgatás valamennyi ágára ki- 
terjeszkedve pontos es könnyen áttekinthető 
képét nyújtja úgy a tárgyalt időszak fonto
sabb eseményeinek, mint a közgyűlés fel
ügyelete alá helyezett ügyek intézésének is. 
Szép része a jelenít snek az, amely a millc- 
uiumi emlékek leleplezési ünnepélyéről em
lékezik meg. Ezzel kapcsolatosan a közgyű
lés köszönetét és elismerését tolmácsolja br. 
Feilitzsch Berthold főispánnak, Mifcecz János 
alispánnak és gr. Vay Adóm v. b. t. t.-nak 
az emlékünnepélyek rendezése és sikere kö
rül szerzett érdemeikért. Köszönetében ré
szesítette továbbá az ünnepélyek összes szó
nokait, Nagy-Kálló közöl.ségét és a kis- 
várdai közbirtokosságot azért a magyaros 
vendégszeretetért, amellyel az olt lefolyt ün
nepély vendégeit fogadták.

Az alispán terjedelmes jelentése többi 
részeiben igen jelentéktelen felszólalásokat 
vont maga után s csaknem változtatás nél
kül vétetett helyesléssel tudomásul.

Nagyobb vitái provokált, s élénk érdek
lődést keltett egy belügyminiszteri leirat, amely 
a törvény hatóságnak u járási beosztás meg
vált ózta tása kérdésében tett felterjesztéssel 
kapcsolatosan közöltetett a törvényhatósággal. 
A belügyminiszter felhívta ugyanis a törvény
hatóságot, hogy a járások száma helyesebb 
beosztás által lehetőleg apas/.las-ek, amely 
terv ellen a törvényhatóság indokoltan állást 
foglalt. A belügyminiszter belenyugodott ugyan 
a törvényhatóság határozatába, azonban uta
sította a közgyűlést, hogy Nyíregyháza szék
helyijei egy központi járást alakítson, amelybe 
a Nyíregyházához közel eső községek és a 
dadai felső járásból kiszakítandó egy pár 
község vonatnék be. Ezzel a leirattal szemben 
a közgyűlés aggálylyaI viseltetik a terv czél- 
szerüsége tekintetében, s a központi járás 
alakítását a közigazgatási érdekekre károsnak, 
pénzügyi tekintetben hátrányosnak tartja, s 
ily irányban feliratot intézteit a belügyminisz
terhez. Nem zárkózolt el azonban a közgyűlés 
a járások helyesebb beosztása elől, s elhatá
rozta, hogy Puszta-Dobos és Nyir-Mada köz
ségek kisvárdai járásba kebeleztessenek be. A 
szükséges intézkedések megtételével egy kül
döttség bízatott meg az alispán elnöklete alatt.

Kovács István bizottsági tag a közgyűlés 
figyelmébe ajánlotta különösen a kisvárdai 
j írásban elharapódzóit gabona uzsorát, s az

az elleni védekezés szükségességét hangsúlyozta. 
Az elnöklő főispán azonban megnyugtatta a 
felszólalót, hogy a közigazgatási bizottság a 
fontos kérdést már hatáskörébe vonta, s egye
lőre egy 1 ízottságot küldött ki, amelynek fel
adata lesz a bajt tanulmánya tárgyává tenni, 
s konkrét javaslatot tenni a meggátlásához 
szükséges óvszerek tekintetében. Egyébiránt 
az ügy az iguzsagűgyminiszter figyelmét is 
felkellelle, s egy rendelőiét bocsátott ki, amely 
a gabona uzsora elleni bűnvádi eljárásnak 
hivatalból leendő megindítását szorgalmazza. 
Kilátás van lehat arra, hogy a kérdéssel a 
törvényhatóságnak még módja lesz foglalkozni.

A gyűlés további folyama kevés érdekes 
tárgyat ölelt fel. s tárgyalásuk simán, felszó
lalás nélkül az állandó választmány javasla
tának megfelelő elintézéssel peregtettek le.

Még egy tárgy volt, amely a gyűlés tag
jait az elszéledéstől visszatartotta, s ez a köz- 
igazgatási bizottságból kilépő Bodnár István, 
gr. Vay Tibor, Gaál Elek, Ujfulussy Béla és 
Kornis Ferencz tagsági helyeik betöltése.

Nyílt dolog volt, hogy Kornis Ferencz 
ellen erős agitátiót fejtettek ki, s helyébe 
Kállay Andrást volt főispánt kívánták sokan 
beválasztani. Kornis ellenzéke ügyesen dol
gozó t, s jól volt szervezve, úgy hogy híveit 
egy cseppet sem lepte meg Kornis I ukása. 
Tizenkét óra volt, midőn a névszerinti sza
vazás eredményét a főispán kihirdette, s me
leg éljenzés hangzott fel, midőn Kallay 
Andrást jelentette ki a főispán, mint meg
választott közigazgatási bizottsági tagot. — 
A szavazás eredménye egyébként a követ
kező volt; Bodnár István kapott *1 szava
zatot, yr. Vay Tibor 80-at, Gaál Fid’c 70-et, 
Ujfalussy Béla 76-ot és Kállay András 5--at. 
Kaptak még ezenfelül Kornis Ferencz á7-et, 
Lipthay Béla -l-et, dr. Mezőssy B;la, Petro- 
vay János, Rézler György, Járiny András és 
Nyíri János 1 — l-et.

A szavazás eredményének kihirdetése 
után lassan kezdtek oszladozni a közgyűlés 
tagjai, s mire a meg rendelkezésre álló időt 
felhasználandó, a tárgysorozat további pont 
ja inak tárgyalásába fogott a közgyűlés, alig 
maradt olt a ti-ztviselőkön kivül valaki.

A vármegyeház környéke ismét csendes 
lett, mintha nem is lennén- k a székvárosban 
a megye lakosságának képviselői.

A tárgyak legnagyobb része csak teg
nap szerdán került szőnyegre. Az üres nagy
teremben csendesen konvertálnak egymással 
az ügyek felett azok, akiket az erősebb kö
telességtudás tart még ott, s egymásután 
hallatszik az elnöklő főispán rokonszenves 
hangja „az állandó választmány javaslata el
fogadtat ik‘ !

Különben alig is van már tárgy, amely 
közelebbről érdekelné a közgyűlést. Csupa 
miniszteri leirat, más vármegyék támogatást 
kérő átiratai, költségelőirányzatok, pikáns 
szabályrendeletek, tisztiügyészi javaslatok. — 
Szinte a levegőben van már a sietség vágya. 
Ólomszürke unalom mindenütt, csak a lelkiis
meretes jegy 7.6 k szeretnék elhitetni sokszor 
lendületes referádájukka), hogy még nem 
unják a dolgát.

Nincs aki felüljön nekik.
A tegnapi közgyűlés alig végzett a tárgy- 

sorozat 50 pontjával s igy a még hátralevő 
80 lárgv elintézése a mai folvtatólagos köz
gyűlés feladatát képezi.

A gö rö g  k a th o lik u s  tem plom  
fe lszentelése.

Nagy lőni osságu és úgy egészében, mint 
részleteiben egyaránt lélekemelő ünnepe folyt 
le a nyíregyházi görög katholikus egyháznak 
vasárnap. Ekkor szentelte fel az évezredes 
nemzeti ünnep alkalmából épített uj temp
lomot Firczák Gyula, a munkácsi egyház
megye püspöke.

Az ünnepségeken azonban részt veit Sza- 
bolcsvármcgvc és Nyíregyháza város többi
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liitfelekezele is ólónk tanujeléül az itt uralgó 
vallási türelemnek és hazafias egyetértésnek; 
részt vett benne a hivatalos Szabolcsvármegye 
és Nyíregyháza városa is és együtt ünnepel
tek a templomukat szentelő görög kato li
kusokkal Nyíregyháza városának a többi fele
kezetekhez tartozó polgárai is, úgy hogy az 
ünnep e város, sőt mondhatni e vármegye 
ünnepévé nőtte ki magát.

Legfőbb része ennek természetesen a 
magyarság azon nemes lelki tulajdonságában 
rejlik, hogy a hazafiságban nem keres és nem 
ismer vallás- és fajkülömbséget, de nevezetes 
része van az ünnep fontosságában a templom 
szentelésre ide érkezett, a vallási téren és a 
hazafiságban egyaránt kimagasló Firczák Gyula 
püspöknek, aki rövid két napi itt tartózkodása 
alatt szinte páratlan rohamossággal szerezte 
meg a vármegye és város közönségének tisz
teletteljes rokonszenvét fenkölt gondolkozásu, 
nemes eszméktől áthatott és a magas földi 
méltóságokba kerülő emberek szokásos gyar
lóságaitól ment egyszerű egyénisége iránt.

A görög katholikus egyház híveiből ala
kult ünnep-rendező bizottság élén Popp György 
kir. tanácsos, pénzügyigazgató buzgólkodott 
az ünnepségek rendezése körül. Az említet
teken kívül az ő fáradságot nem ismerő tevé
kenysége emelle a görög katholikus egyház 
ünnepét azzá a nagy szabású es íeledhetlen 
ünneppé, mint aminő az volt.

És a lélekszámra nem nagy, de lelkes 
egyházközség minden egyes tagja egymással 
vetélkedve igyekezett azon, hogy egyházuk 
ünnepét a felszentelt templom rendeltetéséhez 
és a felépítésére atkáimul szolgált nemzeti 
ünnephez méltóvá tegyék.

A templomszenteléssel kapcsolatos ünnep
ségek a Firczák Gyula püspök fogadtatásá
val vették kezdetüket.

Szombaton e hó 9 -en délután 3,«3 óra
kor érkezett Nyíregyházára székhelyéről, Ung
váriról, a Csap felől jövő vonattal. Fogadására 
már *,,3 óra tájban nagyszámú intelligens 
közönség jelent mega pályaudvaron. Olt vol
tak a vidékről már beérkezett gór. katli. lel
készek, a vármegyei tisztviselők elükön báró 
Feilitzsch Bért hold főispánnal, a városi tiszt
viselők Béna László polgármesterrel, Popp 
György kir. tanácsos, pénzügyigazgató, dr. 
Ferlicska Kálmán orsz. képviselő és meg szá
mosán a város előkelősége sorából.

Amint a vonat beérkezett, s a püspök 
lilaszin taláros alakja egy első osztályú kocsi 
ajtajában megjelent, a jelenvoltak lelkes éljen
zésben törtek ki. Ez az éljenzés azonban még 
csak az eddig ismeretlen főpásztornak szólt.

A leszálló püspökhöz Bencs László pol
gármester intézett a város nevében rövid 
üdvözlő beszédet, amelyre a püspök válaszol
ván, azonnal reámutatott egyenesen arra, hogy 
neki, mint főpásztornak egyik különös gondját 
képezi híveinek hazaszeretete, nemzeti érzü
lete is.

A meggyőződés benső melegétől áthatott 
szavak inog lelkesebb éljenzést keltettek fel, 
de ez az éljenzés már a megismert, a kiérzett 
hazafias szellemnek szólott.

Ekkor a püspök a jelenvoltak legtöbbjé
vel kezet fogva, felszállóit Bencs László pol
gármesterrel a városi négyes díszfogatába s 
hosszú kocsisortól követve, a helybeli összes 1 
tornyok harangjainak zúgása közepette a lobo
gókkal díszitett vasúti utón, városház utczán 
es szent-mihályi utczán át a templomba vonult.

A templom ajtajában Szabolcsvármegye 
gör. kath. papságától környezve Fekete István 
főesperes rövid beszéddel üdvözölte Öméltó
ságát, kifejezésre juttatva a nyíregyházi gór. 
kath. egyház határtalan örömérzetét azon 
kegyessége fölött, hogy az egyház nagy
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ünnepét jelenlétével emelni s az egyházat 
meglátogatni, s ezzel a hívek forró óhaját tel
jesíteni elhatározta. Öméltósága rövid be
széddel válaszolván, a templom körül egy- 

• begyült nagyszámú közönség éljenzése közöli 
a templomba ment. a hol rövid imát mondott.

Innen a papságától környezve a parochi- 
ális épületbe ment, majd a város diszfoga- 

! tón szállására, Popp György kir. tanácsos 
! pénzügyigazgató vendégszerető háza elé haj

tatott. A környezetéhez csatlakozott urak 
felliisérték Öméltósága szobáiba, ahol az út 
fáradalmait kipihenendő röyid nyugalom
ra tért.

A püspök tiszteletére este 5 */g órakor 
Popp György, a vendéglátó házi úr 11- te
rítékű fényes ebédet adott, amelyre hivata
losak voltak, Öméltóságán kívül, dr. Mikita 
Sándor, oldal kanonok, br. Feilitzsch Bcrthold 
főispán, Mikecz János alispán, Bencs László 
polgármester, dr. Ferlicska Kálmán orsz. gyűl. 
képviselő. Sütő József, Sztárok Fcrencz fő
kapitány, Bcniczky Miksa volt orsz. gyűl. 
képviselő, Fekete István gör. kath. főesperes, 
Vcrzár István róm. kath. főesperes és Papp 
Antal püspöki titkár. Az illustris társaság 
10 óráig maradt együtt a legjobb kedély 
hangulatban, a melyben legfőbb része volt a 
püspök keresetlen, szívélyes, s mindenkit le
kötelező modorának.

A r« ndező bizottság által megállapított 
programin szerint a templom szentelési szer
tartás másnap délelőtt 0 órakor vette kez
detéi. Óméltósága teljes főpapi ornátusában 
pontban 9 órakor érkezett a Szabolcsmegyei 
gör. kath. papság kíséretében a felszentelendő 
templomba, amelyet akkorára zsúfolásig meg
töltött a közönség. Ott voltak a polgári es 
katonai méltóságok, s közéletünk színe java, 
inig az egyház híveinek a két karzatra jelöl
te ki helyét a rendezőség.

A felszentelési szertartás befejeztével a 
püspök aliocutiót tartott a gör. kath. egyház 
magas hivatásáról, s úgy gondolatainak szép
ségével, eszmemenetének tömörségével és 
hazafias szellemével, mint előadásának szó
noki erejével mély hatást gyakorolt a közön
ségre.

Megjegyezzük itt, hogy a beszentelési 
szertartás az egyházi szokásoktól eltérőleg a 
folytonosan szakadó iső miatt csak bent 
a templomban végeztetett, s a templom 
körüli körmenet elmaradt.

Ezután tartatott az i Iső mise a felszen
telt templomban, melyet maga a püspök 
végzett fényes papi segédlettel. Nagyban emelte 
a mise szépségét az ungvári hire.s .harmónia* 
gyönyörű éneke. A püspöki szeminárium hall
gatóiból, s árva gyermekekből álló 40 tagú 
énekkar általános feltűnést keltett precizi
tásával, s énekének végtelenül finom poan- 
tirozásával, amely a kielégítő akusztikájú tem
plomban igen szépen érvényesült. A gyönyörű 1 
isteni tisztelet 11 órakor ért véget, mire 
Öméltósága szintén gyalog, papjaitól és óri
ási közönségtől kisérve visszament lakására.

Itt csakhamar át öltözködvén, az egy
más után jelentkező küldöttségek tisztelgését 
fogadta. Megjelentek: a törvényhatóság kül
döttsége a fekete diszmagyarba öltözött br. 
Feilitzsch Berthold főispán vezetése alatt, a 
Nyíregyházán állomásozó honvédség Bakó 
Őrnagy állal vezetve. A nyíregyházi és szom
széd r. kath. egyházak küldöttségét Fcrmczy 
Emil apát plébános járultatta Öméltósága | 
elé, az ág. evang. egyház képviselőit Bárt- 
holomaeidesz János I. esperes, az ev. reform, 
egyházét Bartók Jenő lelkész, az izraelita 
egyházét Baruch Arnold hitközségi elnök. 
Sorba jöttek aztán a közös hadsereg tagjai 
Fontain ezredes vezetése alatt, a városi kép
viselőtest üiet Májerszky Béla főjegyző vezetése 
alatt, az ágost. evang. főgynasium tanári testü
l t e  Martinyi József igazgatóval az élén, az 
állami hivatalnokokat Eötvös Pál h. pénzügy
igazgató vezette, a szabolcsmegyei általános 
tanítóegyesületet pedig Orsovszky Gyula alnök.

A gör. kath. papság Lengyel Endre kál- 
loi esperes vezetése alatt tisztelget, a nyíregy
házi gör. kath. egyház gondnoksága külön

i fejezte ki hódolatát és tiszteletét Öméltósága 
előtt, úgy szintén a gör. kath. hölgyek kül
döttsége is.

A püspök valamennyi küldöttség üdvözlő 
beszédére röviden válaszolt, s azután a meg- 

| jelentekkel kezet fogva élénk beszélgetést 
í kezdett; több ízben az elragadtatás hangján 
i emlékezve meg arról a valóban lelkes és 

impozáns fogadtatásról, amelyben őt a ven- 
déghivó egyházon kívül főkép Nyíregyháza 

I városa és annak közönsége részesítette. Biz
tosította egyúttal az üdvözlésére megjelen
teket arról, hogy a nyíregyházi szép napok 
emléke mélyen vésődött leikébe, s mindenkor 
szívesen gondol arra a tüntetésszerü szere- 
tetre, amelynek frappáns kifejezésével lépten 
nyomon alkalma van találkozni.

Általában Öméltósága több Ízben kife
jezte itt tartózkodása alatt különös megelé
gedését a fölött a lelkes, bensőségteljes ra 
gaszkodás fölött, amelylyel személyét Nyí
regyháza város társadalma körülvette. Más
részről tény az is, hogy Öméltósága rendkí
vül szeretetreméltó egyéniségének varázsa 
mindenkit hatalmába ejtett, s a közvetlen 
érintkezésből keletkezeit ismeretségből csak
hamar igazi szeretet és mély tisztelet érzel
mei fakadtak a püspök személye iránt.

A munkácsi megyés püspök itt tartóz
kodásának egyik legkiemelkedőbb momentu
ma a .Korona* szálloda nagytermében va
sárnap délután 2 órakor kezdődött bankett 
volt, amelyen a társadalom színe java vett 
részt. A nagy teremben patkó alakban meg
térített asztalokon kürülbelől ISO személyre 
volt terítve, s tényleg ennyien helyezkedtek 
is el. A meghívottak a fő asztal körül cso
portosultak kiki előre megjelölt helyén. Min
denki csakhamar megtalálta terítékét zavar 
es félre értés nélkül kevés kivétellel, a ki 
t. i. bizonytalanságban volt személyének je 
lentősége felől.

A püspök jobbján Br. Feilitzsch Berthold. 
balján Mikecz János alispán, szemben pedig 
Popp György kir. tanácsos és Fekete István 
t'őespercs foglaltak helyet. Az első felköszöntőt 
a püspök mondotta a pápára, majd kevés 
szünet után folytatva Ö felségét a nagy királyt 
éltette. Mindkét tóasztot á.lva hallgatták meg, 
s befejeztével harsány éljen reszkedteUc meg 
a pompás nagy termet. Ezután Fekete István 
főesperes a püspököt köszöntötte fel, híveinek 
nevében ismételten kifejezvén ragaszkodásu
kat, lángoló szeretetüket, amelyet csak foko
zott azon körülmény, hogy látogatásával oly 
nagy megtiszteltetésben részésitette a nyíregy
házi gór. kath. egyházat. Br. Feilitzsch Bert
hold szintén Öméltóságán ürítette poharát, 
magasztaló szavakkal emlékezve meg Öméltó
sága nemes hazaszeretetéről. Emelkedett szel
lemű pohárkőszöntők hosszú sora következett 
ezután, a melyek közül kiemeljük Bartholo- 
maeidcsz János t. főesperesét Ja ki Fekete István 
főesperesért ivott, dr. Bartók Jenő ev. ref. 
lelkészét, aki a nyíregyházi gör. kath. egyház 
nagy hivatásáról beszélt költői lendületű fel
köszöntőjében. Ijcngycl Endre nagy-kállói es
peres a főispánért ürítette poharát, Böször
mény gör. kath. lelkésze Nyíregyháza város 
közönségét, s élén Bencs Lászió polgármestert 
éltette. Szabó Miklós napkori gör. kath. lelkész 
pedig Mikecz János alispánt, Orosz Pál gör. 
ka»h. lelkész az egyházak egyetértéséért ivott, 
1*°PP György a templom építő egyház buzgó 
elöljáróságát dicsérte meg, s végül Mikecz 
János alispán magas szárnyalásu felköszön
tőiében Öméltósága iránt róta le Szabolcsvár
megye közönsége nevében háláját és hódolatát.

Óméltósága a körülötte levő urakkal állan
dóan élénken társalgóit, s láthatóan érdek
lődött minden iránt, ami a bankett folyatna 
alatt előadta magát. Különös dicséretben ré
szesítette Benczy Gyula mesteri játékát, ame
lyet több ízben — gyönyörködve — élénk 
figyelemmel kisért.

A bankett után Öméltósága kíséretével 
együtt a város díszfogatán a Sóstóra hajtatott.

Másnap délelőtt 10—12 óráig közéletünk 
előkelő egyéniségeinél tett látogatást. És pedig
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Br. Feilitzsch Bertlioldnál, Mikecz Jánosnál, 
Megyery Gézánál, Bencs Lászlónál, Barlholo- 
maeidesz Jánosnál, dr. Bartók Jenőnél, Verzár 
Istvánnál, Fontain ezredesnél, Sztárok Ferencz- 
nél, a főgyninasiumban és Sesztay Pál egy
házi gondnoknál.

Délben villásreggelizett Popp György 
kir. tanácsosnál, ahonnan 1 órakor a 
vasútra hajtatott, miután a megjelent urak
tól szívélyes búcsút vett. Fölszállás előtt is
mételten megköszönte házi gazdájának való
ban lekötelező vendégszeretetét, s azt a 
nagyúri kényelmet amelyet részére Popp 
György ez a kiváló, nemes gondolkodású és 
áldozatkész úri ember biztosított. Köszönetét 
fejezte ki Bencs László polgármesternek a 
város lakossága meleg és lelkes fogadtatásá
ért, s aztán élénk eljenzés között a vonat 
megkezdte pályáját.

Megemlítjük végül hogy dr. Mikita Sán
dor oldal kanonok Bencs Lászónál, Papp 
Antal püspöki titkár pedig Sütő Józsefnél 
voltak megszállva.

Az iz ra e lita  e lem i-isko la  fe l
a v a tá sáh o z .

A nyíregyházi izraelita statusquo hitköz
ség újonnan épített elemi-iskolája felavatási 
ünnepélyének, amely e hó 3-án ment végbe, 
s amelyről múlt számunkban már részletesen 
megemlékeztünk, egyik legkimagaslóbb része 
volf a dr. Vadász Leó iskolaszéki elnök ünnepi 
beszéde.

Abban a helyzetben vagyunk, hogy a lel
kes és maradandó becsű beszédet, a hozzánk 
több oldalról intézett kívánalomhoz képest egész 
terjedelmében közölhetjük a következőkben:

Tekintetes hitközségi Elnök úr!
Mélyen tisztelt avatoló közönség!

Midőn mindenek előtt a jóságos gondvise
lés zsámolya előtt leborulok hálát mondván 
azon kegyért, hogy milleniumi fogadalmunk
hoz híven népnevelésünk ez uj, e méltó haj
lékát felavathatjuk: fogadjainéltóságos főispán 
úr a magyar királyi magas kormány képvise
letében, fogadja nagyságos alispán úr Sza- 
bolcsvármegye törvényhatósága nevében és a 
hatóságok megjelent nagyságos képviselői, 
mélyen érzett hódolatunk kifejezését szives 
megjelenésükért, tanúbizonyságot tevén azon, 
mindnyájunk lelkét felemelő, mindnyájunk 
keblében igaz honfiúi örömet keltő nagyfon- 
tosságu politikai tény mellett, hogy az összes 
e hazában élő felckezetek egyforma szeretői
ben és egyforma támogatásban részesülnek, 
hogy a magas kormány és a törvényható
ságok egyaránt, mindnyájunknak egyenlő sze
retettel, mindnyájunknak egyenlő mértékkel 
mérnek.

Fogadja nagyságos tanfelügyelő úr rövid 
ittléte alatt irányunkban ismételten mutatott 
jóindulatáért és nemes pártfogásáért hálás 
elismerésünket.

Fogadja nagyságos polgármester úr és 
tekintetes főjegyző úr Nyíregyháza város kép
viseletében hálás sziveinkből soha ki nem alvó 
legbensőbb köszönetünket azon, úgy a múlt
ban. mint a jelenben irántunk tanúsított nagy
lelkű áldozatkészségért, melylyel — s azt 
kiemelni itt kötelességemnek tartom — Nyír
egyháza városa nemes képviselete e culturmíí 
létesítését lehetővé tenni kegyeskedett; bebi
zonyította újból azon mindnyájunk előtt el
ismert tényt, hogy e nemes város a magyar 
cultura érdekében, a magyar cullura oltárára 
áldozatra mindenkoron készen áll.

Örök hálára le vagyunk kötelezve mind
azon lelkes tanügyi barátok iránt, kik kisebb 
nagyobb adományaikkal, kik hathatós és meg
győző szavaikkal szent ügyünknek pártolói 
és szószólói voltak.

Mélyen tisztelt avatoló közönség!
Ily magas és nemes pártfogás, ily nagy

lelkű áldozatkészség, önzetlen és buzgó tevé
kenység daczára elfogódva remeg meg szivem,
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súlyosan érzem a felavatás ez ünnepélyes 
pillanatában a felelősség terhét, mely a fel
ügyelőség révén gyenge vállaimra nehezedik 
azon okból, mivel ezen, minden alapítvány 
nélkül szűkölködő, tisztán adófilléreinkből ma
gát fenntartó, módfelett megterhelt, szegény 
hitközség évi 9000 koronával tartja fenn e 
nevelőintézetet, 20000 koronát áldozott ez 
iskola újjáépítésére és 10000 koronát a közel
jövőben áldozni lesz kénytelen ez iskola ki
egészítése czéljából. De kétszer súlyos e fele
lősség azért is, mivel ezen uj iskola épület 
téglaszemeit a szegény embereink verejtéke, 
a szegény embereink fillérei tartják össze. De 
bizton és szentül Ígérem úgy a magam, mint 
utódaim, úgy az iskolaszék, mint a tanítói 
kar nevében, hogy a reánk háramló nagy fel
adatok teljes tudatában, három szent czél fog 
mindenkoron szemeink előtt lebegni.

Nevelni fogunk édes magyar hazánknak 
tevékeny és hasznos, önfeláldozásra nevelt 
és szoktatott hazafiakat és honleányokat ; 
munkás és szorgalmas áldozatkész jó polgá
rokat Nyíregyháza nemes városának; és ne
ked szeretett szentegyházam hithü, tántorít
hatlak buzgó híveket. Szentül fogadjuk e 
helyen Isten és világ előtt, hogy emplom 
lesz nekünk ez iskola, melyben két oltáron 
áldozni fogunk mindenha. Az egyiken az 
egyetlen egy Isten eszméjének, hamisítatlanul 
hirdetvén az apáinktól átvett és kétezer éves 
szenvedéseken és vérlanuságon nekünk szen
telné és kegyeletessé vált hitelveket, a má
sikon áldozni fogunk a magyar nemzeti Ge
nius szellemének, — melynek védszámyai 
alatt és azt büszke önérzettel valjuk, széles 
e házban minden ember hite és meggyőző
dése szerint szabadon üdvözölhet, — tanít
ván gyermekeinket az imént elhangzott „Szó
zat" szent imájára; csepegtetvén kisdedeink 
ifjú kebelébe a haza és király iránti szere- 
tetet, a törvények előtti tiszteletet; szentül 
fogadjuk, hogy templom lesz nekünk ez is
kola, melyben örök mécsesként a hazasze
retet szent és tiszta lángja örökkön örökké 
égni és világítani fog.

És most, midőn e jelvényben hitközségi 
elnök ur kezeiből a tanintézetet által veszem, 
magasztos rendeltetésének által adva derék 
tanítói karunk kezeibe bizalomteljesen lete
szem : hozzád fohászkodom egyetlenegy Is
tenem.

Óvd meg iskolánk e díszes hajlékát 
Adj erőt és adj hozzá kitartást,
Hogyazelénktűzött czélok teljesedjenek; 
Vedd meg. tedd erőssé, tedd hatalmassá 
Hőn szeretett édes hazánkat;
Oltalmazd meg a legnemesebb a leg

kegyelmesebb urunkat, a legalkotmányosabb 
királyt, felséges nejét és királyi házát.

Éljen a haza!
Éljen a király!

Hírek.
Olvasóinkhoz.

Második számunkat bocsátjuk ezúttal 
! olvasóink kezébe.

Az az igazán szíves fogadtatás, amely- 
I ben első számunk részesült, inig egyrészről 

jól eső örömmel tölt el bennünket, addig 
| másrészt csak fokozza abbeli igyekezetünket, 

hogy lapunkkal olvasóinknak hozzá fűződő 
igényeit tőlünk telhetöleg kielégítsük.

Program inunkat, nagy vonásokban leg
alább, már megismerlettük olvasóinkkal. És 
mi legjobb akaratunk és tudásunk szerint 
azon leszünk, hogy prograimnunkat be is 
váltsuk.

Fgyik sarkalatos elvünk az élénkség és 
változatosság. — E számunkban ismét arról 
igyekszünk tanúságot tenni, hogy ezt a czélt 

; sem tévesztjük szemünk elől.
És a jelen számunk tanúságot tesz a 

mellett is, hogy mennyire jól számítottunk

és jól ismertük a helyzetet, mikor lapunk 
megjelenési idejét csütörtökre tettük, indo
kolván ezt azzal, hogy a hetenként egyszer 
megjelenő vidéki lapban feldolgozásra váró 
események rendszerint a hét legvégén, avagy 
elején történnek meg.

íme, a mi lapunk az, amely a nyíregy
házi görög katholikus templomszentelésről 
és az azzal kapcsolatos ünnepségekről rész
letes és kimerítő tudósítást hoz és mi refe
rálunk először a vármegye őszi rendes köz
gyűlésének nevezetesebb eseményeiről, vala
mint a Nyirvízszabályozó társulat közgyűlé
séről is.

Bátran és szerénytelenség nélkül ajánl
hatjuk tehát vállalkozásunkat olvasóink szí
ves jóakaratába és kérhetjük jó szándékaink 
és igyekezetünk viszonzásául azt, hogy la
punkra előfizetni kegyeskedjenek.

— Firczák Gyula munkácsi püspököt 
annyira meghatotta Popp György kir. tanácsos 
pénzügyigazgató, és nejének páratlan ven
dégszeretete, hogy édes anyjának lelkére 
kötötte a Poppék meglátogatását abból az 
alkalomból, hogy Nyíregyházán át M.-Pócsra

| utazott. Az agg matróna kedden tényleg 
vendége volt Poppéknak és elragadtatással 
köszönte meg azt a vendégszeretetet amelyben 
fiát részesítették. Ugyan ekkor átadta Popp 

1 Györgynek a fia arczképét, amelyet hálája 
i jeléül küldött.

— Bírósági kinevezések. Ófelsége a király 
, Palás János, a dcbrcczcni kir. ítélőtáblához
! berendelt tanácsjegyzőt a kis-várdai, R ísz- 

dorfer Béla duna-adonyi járásbirósági aljegy
zőt pedig a nagy-kállói kir. j irásbirósághoz 
albirákká, a kassai királyi ítélőtábla elnöke 
pedig Kercsztessy Gyula jogszigorlót a s -a.- 
ujhelyi törvényszékhez díjas joggyakornokká 
nevezte ki.

—  Szerenád. Dr. Ferlicska Kálmán ország- 
gyűlési képviselőt kedden este névnapja alkal
mából a helybeli dalegylet, am lynek dr. 
Ferlicska az elnöke, szerenáddal tisztelte meg. 
Ugyan ebből az alkalomból üdvözölte elnök*-* 
az iparos ifjúság küldöttsége is.

—  A városi mérnöki hivatal reorganiza- 
tiója. Küzdényi Szilárd, Nyíregyháza város uj 
mérnöke hosszabb és alaposan kidolgozott 
memorandumot terjesztett be a város taná
csához és a képviselőtestületéhez, amelyben 
hogy a mérnöki hivatal feladatának es ren
deltetésének a hozzá fűzött jogos igények
hez képest megfelelhessen, addig is, míg az 
uj szervezkedési szabály rendelet tervezetben 
felállítani szándékolt második mérnöki állás 
szerveztetnék, egy a mérnöki teendőkben jár
tás műszaki segéd félfogadását kéri. — Csak 
ilyen munkaerő mellett reméli megvalósítha
tónak a mérnöki állás elfogadásakor maga 
elé tűzött azon czélját, hogy a kisebb fon
tosságú, de időt rabló munkálatoktól men
tésit ve a város életében és fejlődésében any- 
nyira fontos szabályozási, csatornázási, fon
tosabb építkezési s más hasonnemü és fon
tosságú nagyobb szabású munkálatokra for
díthassa idejét és munkásságát. — A város 
képviselőtestülete bizonyára magáévá teszi a 
mérnök álláspontját s így remélhető, hogy a 
város mérnökére váró nagy feladatok elvégre 
helyes med rbe és a megváló mlás útjára

i tereltetnek.
— A Nyírvíz-szabályozó társulat rendes 

őszi közgyűlését e hó 11-én tartotta meg, 
gróf Károlyi Tibor elnöklete alatt, a vái- 
megyeháza nagy termében. -  A közgyűl •- 
sen 131 szavazat volt képviselve. — Á na
pirend tárgyát képezték a társulathoz érké
zéit földmivelési és pénzügyminiszteri leira
tok, melyek tudomásul vétettek. Továbbá 
tárgyalta a közgyűlés az elmúlt évi társulati 
számadások megvizsgálására kiküldött bizott
ság jelentését, — a melyből arról győződött 
meg, hogy a számadások minden tekintet íren 
a legnagyobb pontossággal és rendben ke-



6 N Y I K E G Y H Á Z A.

zeltetnek s ennek folytán a társulati tisztvi- 
sclők részére a felmentvényt megadta, s a 
s'ámvizsgáló bizottság tagjainak köszönetét 
szavazott, s ugyan őket, névszerint Borbély | 
Gáspárt elnökke, Zucker Henriket és Kovács 
Györgyöt tagokká a f. évre is megválasztotta, j 
Az 1898. évre összeállított költség előirány
zatot és annak indokolását, a választmány | 
által bemutatott alakban egyhangúlag elfo
gadta. Ezen költségelőirányzat a múlt évi
vel csaknem teljesen megegyezik s az egyen
kénti kivetés is változatlanul épenségben 
„arad. Aí 1898. évre alkalmazásba veendő 
árvédelmi utasítás szintén a választmány ja
vaslatának megfelelően fogadtatott el és a 
Tiszavölgyi Társulat közgyűlésére a társulat 
képiselőiül gróf Károlyi Tibor elnök és Sze- 
szich Lajos igazgató-főmérnök választattak 
meg. Ezzel a közgyűlés, az elnök lelkes él
tetése mellett befejeztetett.

— A Szabolcsvármegyei Ált. Tanítótestület 
s vele a nyíregyházi ág. hitv. ev. egyház, 
iskolaszék és tanítói kör Mráz Károly 50 
évig helyben működött és e tanév elején nyu
galomba vonult tanító tiszteletére f. évi nov. 
G-án d. e. ünnepélyt, este pedig bátyus 
t.inczmulalságot rendez az ág. Ilitv. ev. köz
ponti népiskola d sztermében. Ez utóbbi mu
latság rendezőség-• most van alakulóban; a 
szervező bizottságnak eddig sikerült házi 
asszonyokul megnyerni Fest Lászlóné. Gyur
isán)' Fereuczné, Leffler Sáinuelné, Ozvald 
Józsefné, Stoífan Lajosné és Werner Gyű
li né úrnőket.

— Agarászati bál. A szabolcsvármegyei 
igarász-egylet folyo 1807. évi november hó 
G-ikún uz ugarász-verseny alkalmából Nyír
egyházán. a „Korona* szállodában zártkörű 
balt rendez. Bálbizoltság: Liptay Béla elnök,
» ősz Miklós p nztúrnok, Molnár Gusztáv 
j vyző, ifj. Bodnár István, Farkas Géza, 
k  i lay Emil. Okolicsányi 1 )ezső b tagok. — 
Belépti d ij: személyenként 3 Irl, páholy iU 
irt. Kezdete 0 órakor. A versenyek novem
ber G-án és a következő napokon fognak 
megtartatni.

— Halálozás. Közéletünket egy eredeti, 
nemes típusától fosztotta meg a halál e hó 
11-én. Barzó János az ág. evangélikusok volt 
gondnok i az, aki szivszélhüdes folytán hir
telen elhunyt. A megboldogult, erőteljes ka
rakterű, szókimondó, talpig becsületes em
ber volt, aki tevékeny részt vett a közélet
ben s az egyház ügyeiben. Mint 48-as bon
ved vitézséggel tüntette ki magát, mint pol
gár pedig pedáns köielesseg tudásává! tette 
magát érdemessé polgártársai tiszteletére és 
kegyeletére. A család által kiadott gyászje
lentés a következő: Barzó István, Barzó Juli
ánná özv. Fongor Gyuláné, mint testvérek a 
magok s testvéreik gyermekei nevében, mély 
fájdalommal tudatják, hogy a Bar/ó család 
nestora Barzó János, volt 1848-iki honvéd- 
órmesler, városi képviseleti tag, kiérdemült 
ág. ev. egyházgondnok, fo’yó 1897. évi ok
tóber hó II -ik napján, 72 éves korában, az 
úrban ebzenderült. A temetési gyász-szer
tartás október hó 13-ik napján d. u. 3 óra
kor, sajá: házánál. Ér-ulczu .'-ik szám alatt 
fog megtartatni. Nyíregyháza, 1>!>7. október 
11-én. Könnyű legven a hant nemes porai 
felett!

Uj szól lótelep. Több nyíregyházi lakos 
kérvényt adott be a városhoz, hogy a kótaji 
ut mentén a Ilimes-kerten, illetve a vasúton 
túl fekvő dombos, homokos területnek szőllő- 
inüvelésre alkalmas része »*pen úgy, mint 
annak idején a Ilimeskert, osztassák ki szőllős- 
kert gyanánt. A képviselőtestület a legkö
zelebb. pénteken délután tartandó ülésben 
veszi tárgyalás alá a kérvényt, amelynek, ille
tőleg a tanács idevonatkozó javaslatának 
elfogadása esetén mintegy 50—GO hold 
kerülne kiosztás alá.

— Alapos értesülés. Az alapos értesülés
nek és a hírlapírói felü let*—égnek nem min
dé. mapi példáját adta a „Pesti Napló" októ
ber 7-iké„ megjelent 279-ik száma. Az októ
ber haiovhki gyász-emlékünnepekről szóló

tudósításai között a következő hir volt olvas
ható: .Nyíregyházán az aradi vértanuk emlé
kére az ágostai és az evangélikus templomok
ban gyászistenitisztelet volt. Az előbbiben 
Geduly Henrik lelkész, az utóbbiban Fridmann 
Károly mondott szép ünnepi beszédet* !

—  Az iparos ifjúság szüreti mulatsága. A 
községi bíróság által annak idején, annak 
rendje és módja szerint közhírré tétetett, 
hogy a kit a szőllő lopáson rajta kapnak az 
szigorúan megbüntetődik és hogy a családi 
mugalma meg háborítva ne legyen, más nap 
reggel 7 órakor fog az erre ki szemelt zárt 
helyiségből haza bocs.Üódni: Úgy látszik az 
ezen községi bírósági rendeletben foglaltak 
iránt érdeklődő közönség minden tekintetben 
meg akart felelni, miután az iparos ifjúság 
által f. hó 10-én a saját egyleti helyiségében 
rendezett szüreti mulatságon oly nagy szám
mal jelent meg és a szőllő lopás nemes csele
kedetét oly nagy mérvben gyakorolta, hogy ez 
által az ifjúság pénztárát 172 írttal meg 
gyarapította. Azonban az ifjúság sem maradi 
hálátlan, mert igyekezett a közönség szüreti 
jó hangulatát több magán jelenetekkel fenn
tartani, Csadényi Béla űr monológjával, Mu
rányi Géza úr Goldstein Számi kuplejával és 
a czigányok által alőadotl nemzetközi kacsu- 
kájával. Különösen szépen sikerült a kör
magyar táncz, melyet az egylet több lórii 
tagja és Páskó Anna, IViskó Mariska, Pivnyik 
Zsuzsó, Pivnyik Róza, Suliik Róza, Csernák 
Erzsiké és Ilonka, kisasszonyok adtak elő.

A csoda-rabbi temetése. E hó 8-án 
ment végbe Silbermann Herczka uj fehértói 
csoda rabbinak temetése. A temetésen több 
mint GOOO vidéki vett részt, kik széles Ma
ii varországból sereglettek oda. Hatvan rabbi 
jelenlétében vette a temetés kezdetét délelőtt 
11 órakor, és öl óra estig tartott. Csak őt 
rabbi beszélt fölötte, a többieknek, kik mind
annyian beszélni szerettek volna, le kellett 
inondaniok. Hogy mennyi tiszteletnek örven
dett az elhunyt 68 éves tudós, eléggé jellemzi 
az. hogy dr. Mczössy Béla or.-zgy. képviselő 
hazajött, hogy jelen legyen a vegtisztcsségnél, 
sőt beszélni is akart, de több fanatikus pap 
nem engedte meg. hogy mit szóltak aztán a 
papok, a mikor az összes harangok megszó
laltak a menetnél, azt nem tudom. Hogy 
mennyire nem lörődótt az elhunyt földi 
létével bizonyítja .*z, hogy a különben egész
séges ember, táplálkozás hiányában gyengült 
el annyira, hogy estefele a templomban ülté
ben halt meg. Több mint Rt éve, hogy csak 
két burgonya volt napi étke, ágyban soh’ 
sem aludt, csak deszka pricsen. Az az ember, 
kinek havi keresményét, — mert az egész 
világból kapott postán pénzt, az országból 
és külföldről pedig személyesen látogatták 
meg — 20 ezer torintra teszik úgy halt meg. 
hogy a temetésen kellett gyűjtést eszközölni 
családja számára, hogv egyelőre az éhen- 
halástól ment legyen. Mindenét a szegények 
között felekezeti külömbség nélkül osztotta 
szét. Uj-fehértón átlag naponkint 200, 300 
idegen ember, köztük számtalan kere-ztény 
fordult rn«*g a rabbinál és ebből élt a kö/.ség 
negyedrésze. Most ezek keresel nélkül lesznek 
és az sok szegény ember, kik részint itt, 
részint a környéken laknak, mind annyian 
hova lesznek? N* m képzelhetni, hogy egy 
ember, ez az ember, ki magával mit sem 
törődött, hány ezer embert táplálhatott.

-  Ifjabb Kornis Ferencz. Kornis Ferencz 
országgyűlési képviselő na, aki jelenleg a 
Becsben állomásozó Ottó kir. berczeg nevét 
viselő, I-ső számú dzsidás ezrednél egy éves 
önkéntességi szolgálatát teljesíti, a budapesti 
tudomány egyetemen az államtudományi 
szigorlatot letette, s a napokban fog tudorrá 
avattatni.

Megégett gyermek. Grosska Mihály 5 
éves gy rínék tegnap reggel felébredvén, a 
szomszéd tanyára eltávozott édesanyja távol
létiben -i tü/lielyrc kuporodott. Á lobogó 
tűztől ruhája lobot velelt, s lángba borította 
a gyermek egész testét. Égési sebei oly sú
lyosak. hogy megmentése alig képzelhető. A

vizsgálat megindiltalott abban az irányban* 
hogy a szülőket gondatlanság terheli e ?

— Gondatlan anya. Kupferstein Jenöné 
uj fehértói lakos, mely alvásával gyermekének 
halálát okozta. Maga mellé fektette 3 hónapos 
csecsemőjét, s álmában nem vette észre, hogy 
elfojtotta a gyermeke lélekzet vételét. A gon
datlan anya ellen a vizsgálat megindittatolt.

—  Halálos ütés. Kormány Gábor ibrányi 
lakos saját testvérét Kormány Ltvánt szó
váltásból kifolyólag, egy széna bordó rúddal 
úgy ütötte főbe, hogy annak következtében 
nyomban meghalt.

Term ény-üz le t.
A múlt hét végén megszilárdult az üzlet 

úgy, hogy a kész búza ára a hét folyamán 
20 kinyi emelkedést mutatott. E héten lanyha 
irányzat mellett indult meg az üzlet, s habár 
a kész árú jegyzése nem is változott, a batár
idő árfolyamok visszafejlődése, különösen a 
vidéki malmokat tartózkodóvá tette, s igy 
bárha Budapesten nem esett az ár, nálunk 
a búza 10 krajczárral olcsóbb ina, mint a 
múlt bét végén.

Kozsban nincsen kereslet, zab és árpa 
szinten el van hanyagolva, uj tengeriben 
történt nehány kötés november—deczemberi 
szállításra.

J e g y z é s e k .
Búza . . . . 10.S0 11.25.
Hozs . . . . 7.5G 7.GO.
Zab . . . . 5.80 Ü.—.
Árpa . . . . 5.50 6.—.
Tengeri (uj) . . 4.10 4.20.

S z e rk e sz tő i üzenetek.
M indazoknak, akik lapunk eluő számának 

megjelenése után bennünket jókivánataikkal meg
tisztelni szívesek voltak, ez u 'on  is hálás köszö
netét mondunk és ígérjük, hogy bizalm ukra tőlünk 
telhetőleg érdemessé igyekszünk te .n i  magunkat.

I r M l i ü .  Helyben. Legyen nyngodt, ak i 
irta . szándékosan ir ta  úgy Egyébiránt az ikes igék 
használatánál is irányadóul szolgálhat az a jogászi 
mondás. I.ogy : suuimum jus summa in,uria. Avagy 
hallotta-e valaha tősgyökeres m agyar ember szá
jából, hogy : „De jó  volna, lia esnék már egy kis 

»ő“ ? — Szives érdeklődését különben köszönjük.
— Fiáin*. Helyben. A le fo y t hét eseményei 

m ia tt a csarnok rovatunk egészben kim aradván, 
czikke jövő héten jön sorra.

41'4.'1897. szám.

Árverési hirdetmény,
Alólirotl kiküldőt végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 02. g-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. járás
bíróság 7HO./m7. számú végzése által Lőjek 
József végrehajtató javára. Péchy Gábor ellen, 
32 Irt tőke és eddig összesen I I frl 85 ki . 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 303 írtra becsült liázibutorok stbböl álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladutnak.

Mely árverésnek a 4454./1897. P. számú 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Nagy-Kallóban, alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1897-ik év október hó lH-ik 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
LX. t. ez. 107. $$-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
18*1. évi LX. I. ez. 10*. -,ibán megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Na-y-K.dióban, l8''7-ik évi október 
hó 8-ik napján.

Illczkó G \ illa,
i!) !) kir. bír írnok.
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I HIRDETMÉNY. 1
Nagybani bevásárlási utamból visszatérve, tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy az összes

téli és divat ujdonségi czikkeim megérkeztek, u. m .: i
Raktáron tartok rengeteg n a g y  választékban  és fe le tte  o lc só  á rakon  valódi J á g e r -fó le  a lsó  ^  

ru h áka t, férfiak, n ők és gye rm e ke k számára. Továbbá mindennemű harisnyákat, keztyűket, női blusokat, köténye- 'sJ. 
két, alsó szoknyákat, különféle színben, férfi és női sapkákat és múltokat.

A legújabb, a mostani divat szerinti férfi schiffon ingeket és lábravalókat, gallérokat, mansettákat, zsebkendőket, <£fjj 
esernyőket, sétabotokat; valódi ku ty a-b ő r  és classée keztyűket. nyakkendőket, a legjobb gyártmányú nyúlszőr kalapokat. $$ 
minden kigondolható formában és színben. “

Készletben tartok a legújabb párisi divat szerinti minden kigondolható színben és szélességben nó'i ruha-diszeket, úgy- A  
mint: valódi angora bőr, különféle madarak tollai, hattyú és minden másféle prémek, bársonyok, gyöngy- és zsinór-díszek. 
rüschök, vitézkötés és zsinórozások, szalagok, csipkék és még ezer, meg ezer más divat újdonságok pipere és rövidárú czikkekben j*? 
rendkívü li o lc só  á rakon . ^

Hogy a nagyérdemű közönség mindezekről meggyőződést szerezhessen, szives látogatását és pártfogását kéri
tisztelettel

3 - 3 - 2 ) Deutsch Menyhért,
kereskedő, p a zo n y i-u te za  2. szám .

•>

Gyors és figyelmes kiszolgálás!

Nyíregyháza város, valamint a 
vidékről beránduló közönség szives 
figyelmébe ajánlom Nyíregyházán, a 

rom. kath templom mögött, a Török

féle házban, 15 év óta fennálló

borbély- és fodrász-üzletemet.
Üzletemben a huj, szakáll és bajusz 

ápolásához szükséges összes szerek és 
eszközök dús választékban kaphatók.

Tisztelettel

Major István,
(6_ 3_ 2) borbély és fodrász.

B A D A R  F E R E N C I
F É N Y K É P É S Z E T I  M Ű T E R M E  

N V I l t E t i Y I I Á Z Ü N ,  P A Z O N Y I - U T C Z A  Í O .

Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy miután 
túlhalmozott anyag raktáram van, azon előnyös helyzetbe jutottam, hogy 
becses megrendelőimnek alanti mélyen leszállított árakban eszközlöm fénykép 
felvételeimet.
M ignon és míg. nms.se/ d i/rb 1.20, 0 ilrb 1.50, 12 drb 3.—
Visít és visít ,. 3 1.50, 0 .. 2.50, 12 4.—
Cnbinet és Cub. 3 3.60, 0 , 12 10.—
M a k a r t ........................... 5.—, ti „ ti.—, 12 15.—
I io m to i r ........................... ,, H. - , fi .. 10.— , 12 ,, 18.—

Nagyobb képek megegyezés szerint. Továbbá eszközlök épületek, telepek, 
fogatok, tervrajzok felvételét igen jutányos árak mellett.

Fenti alkalmi árak igénybevételével a nagyérdemű közönség látogatását 
kérve, maradok kiváló tisztelettel

Habar F erenci, fényképész.

i
KERESKEDÉS A „ Z Ó N Á H O Z "  NYÍREGYHÁZÁN, VÁROSHÁZ TÉR (Ferii* RuM-fála ház)

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a , ,Z Ó 1 V A “ - 
hox czimzett kereskedésemben a következő, a téli idényre szükséges czikkek Ö J f  m esés 
olcsó árban "CTJ kaphatók, úgymint:
Női, férfi és gyermek trikó ingek, úgy

szintén trikó alsó nadrágok.
Női, férfi és gyermek schiffon ingek és 

schiílon alsó nadrágok.
Női finom fehér alsó szoknya, úgyszin

tén fekete alsó szoknya.
Női és gyermek színes és fekete kö

tények.
Legfinomabb fiúgyermeknek való posztó 

és trikó öltönyök.
Legfinomabb leánygyermeknek való 

trikó és haraszt ruhák.
Selyem és gyapjú Sehaolok, zsenilia 

kendők és kapisonok.
Legfinomabb haraszt kendők.
Valódi Himalája posztó kendők, különb

féle nagyságban.
Valódi Madapolán és Riesen schiflfonok.
Legfinomabb rumburgi vásznak, len, 

ezérna és pamut vásznak.
Magainat s üzletemet, a

Finom ezérna kanavász és Szefirek.
Legfinomabb Gobelin ágy térítők, Jutta 

és csipke függönyök.
Valódi ezérna abroszok, asztalkendők 

és törülközők.
Legdivatosabb Poenzsé és szűra selymek.
Kúlönbféle gyöngy és zsinór díszek.
Legfinomabb csipke és gyöngy Figarók.
Legdivatosabb erem, fekete és fehér 

csipkék.
Legfinomabb Moarcé, leit és double 

selyem szalagok.
Legfinomabb fehér, színes és Moár díszek.

„ gouvre rüsehek.
,, ezérna és divat barchetek.
n gyapjú szövetek.
w prágai glasée keztyűk.
„ gyapjú és trikó keztyűk.
* gallér és kézelők, 

nagyérdem ű közönség jó in d u la táb a

Legfinomabb női, férfi és gyermek Jáger 
ingek.

Legfinomabb gyermek patent harisnyák. 
Legfinomabb Jáger, Imperial és ber

lini pamut.
Legfinomabb női és gyermek valódi 

halcsont fűzők.
Legfinomabb mosdó szappanok.

„ illatszerek.
Legfinomabb bőr és czeluloid pénz- és 

szivar-lárczák.
Valódi aczél zsebkések.
Valódi teknősbéka díszhnjtűk. 
Legfinomabb atlasz és casmér paplanok. 
Egy darab török paplan ára l frt 30 kr. 
Legfinomabb és divatos férfi és női 

nyakkendők.
Legfinomabb férfi selyem nyakkendők 

csak 12 kr.
s pártfogásába aj'mlva. maradok 

különös tisztelettel

Jahobovits Adolf,
l r e r e ^ h e d ő .
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bútor-rak tár,
hol úgy a legegyszerűbb, m in t diszes stylszeríí 
Ilii ló, ebédlő és sálon berendezések, v a lam in t 
e .y e s  bú to rdarabok  nagy választékban s ju tá
nyos arakon szerezhetők be

Mely körü lm ényre  a nagyérdem ű közönség 
figyelm ét tis z te le tte l felhívom

H E I D E R  A N T A L
(előbb Varga Károlyi.
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H irdetm ény.
A debreczeni-utcza 2-ik számú italmérési 

engedélyijei felruházott, 3 utczára szolgáló 
sarok-ház, amelyben ez idő szerint is jófor- 
galmu korcsma van, szabad kézből

4V
1
I
i
t

é

I

eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt dr. Prok 

Gyula ügyvéd, iskola-utcza 13-ikszám (Besse- 
uyey-ház) ( i - x - i ,

■A

Hirdetmény.
Nyíregyháza város évről-évro emelkedőben van; 

így lellát sem a m odern kor vívm ányai, sem a mind
inkább lerjedő általános műveltség elől nem zárkozha- 
tik el. Ll okozta, hogy most még egy hetilap indult 
meg városunkban, mely bizonyára az egész nagy közön
ség, s minden egyes polgár érdekeit szem előtt fogja 
tartani.

Mi is felhasználjuk az, alkalmat, hogy immár ezen 
uj tapnali c czélra szánt hasábjain tisztelettel figyelmez
tessük a mélyen tisztelt közönséget üzletünkre mely 
Nyíregyháza város és c megye lakosságának nagyra- 
becsült bizalmát már több éven keresztül szerencse.- 
volt kiérdemelni, ügy ízléssel kiválasztott

m odern árúi, i s i
valamint á r a in a k  s zo lid ság án ál fogva is.

Állandó nagy raktárt tartunk rövidárú, női és férfi 
divat czikkckből, sport díszmű árúk, bőr, ipar. utazó, 
lovagló, vadász és játékszerekből, pipere szappan és 
illatszerekből.

Az. őszi és leli idényre gyermek, férfi és női Jáget 
alsó ruhák, pamut és gyapjú kötött harisnyák és kesz
tyűk. Mindenféle posztó és bőr czipők és vadasz csiz
mák ; asztrakan, sealskin és Bicber sapka és karmantyúk, 
s gallérok. Fiú és férfi ing, gallér, kéz‘lő és nyakkendők.

Ló és kocsi takaró, angol pokróczok, plűsch taka
rók, úgyszintén szobaszőnyegek. Gyermek kocsik. Virág 
és vizité asztalkák.

Mihamar Időszerűvé váló november 1-jére 
s irk o sz o rú k  1 írttó l 10 ír tig  nagy választékban.

R u z s o n y i t e s t v é r e k :
mii iparárú raktárában,

(4—3 —2; Iskola-utcza 3., a „Zöld papagájhoz."
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