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Tisztulás.
Mi volt a ozélja Menyhért János 

nyíregyházi ügyvédnek azon indít- I 
ványa megtételével, amelylyel elég 
tárgyilagos modorban, de feltétlen 
tapintatlansággal a képviselőtestüle
te t arra kényszeritette, hogy a város ! 
önállósági törekvése fölött iím ét sza
vazzon? nem tudjuk. Menyhért, János 
czélj&i és eszközei kiszámíthatlanok. 
És hogy ha nem képviselne Nyíregy
háza város közéletiben egy egészség
telen árami ltot, személyének kevés ; 
súlyánál fogva vezérczikkben. — a 
mely nevezetesebb mozzanatok és sze
mélyek méltatására van hivatva, — 
aligha foglalkoztak volna vele valaha.

Köztudomású továbbá Menyhért 
Jáno-ról, hogy végtelenül szerencsét 
len modorú ember All ez a másod 
vezérlete alatt álló áramlatról is

Köztudomású az is Menyhért J á 
nosról. hogy Nyíregyháza városának 
nyílt és kevéshbé nyilt.de elkeseredett 
ellensége. Ámbátor ó mindeneknek 
ami van. nincs, de lesz, vagy nem 
lesz. születésénél fogva ellensége.

Ugyanez áll arról a töredékről - 
is. amelyet az ö törékeny egyénisége , 
vezet a végső megsemmisülés felé.

Menyhért Jánosnak nagy tragi
kum a szereplése, mert a közélet 
sokkal tioomabb ma, az embereknek

egymással és egymás között sokkal 
hajlékonyabb és simább az érintke
zése, mint az ő brüszk egyénisége. — 
Ez az ismérv rajta van a pártján is, 
amelyet ma már épen csali ez a mo
dor ta rt öss'e, s nem erkölcsi alap. 
Mindkettő alól elvonta dr. Kovách 
Klek kir. közjegyző egyenes, korrekt 
és bátor fellépése a város képviselő
testületének 1897. évi október hő 
lö-ikén ta rto tt igen nevezetes köz
gyűlésén.

Köztudomású dr. Kovách Elekről, 
hogy gavallér felfogású és nemesen 
gondolkodó ember, aki úgy a magán, 
m int a közéletben az egymás iránti 
tisztelet legszuptilisabb kívánalmait 
egyesíti. — Utolsó szokott lenni azok 
között, akik embertársaikról a rosz- 
szabbat feltenni, és elhinni szokták. 
A gyanúsítás és korai vádolás nem 
kenyere, (le sót jelleme érzékenyen 
utasít vissza mindent, ami mások er
kölcsi reputátiójának alaptalan csor
bulása lehet.

Nos hát ez -. dr. Kovách Elek 
vágta Menyhért János szemébe fér
fias nyíltsággal, hogy ellensége Nyí
regyháza városának minden alkalom
mal, ahol csak teheti, sőt még ott 
is, — ahol csak a hívatlan vendég 
szerepét játszhatja. Ez a Kovách Elek 
rántotta le a leplet Menyhért János 
szerepléséről a képviselőtestület lel

kes éljenzése és tüntető tapsai kö
zött, fényes bizonyítékául annak, hogy 
a közérzületet Menyhért János iránt 
eltalálta, annak szive dobogását adta 
vissza, s hogy úgy mondjuk : a kép
viselőtestület óriási többségének lei
kéből beszélt.

Alább következik erről az emlé
kezetes jelenetről a részletes tudósí
tás. Ami dr. Kovách Elek beszédjé
ben Menyhért Jánosra, mint magán 
emberre vonatkozik, azzal nem lehet 
Czélunk foglalkozni. Bizonyára elvégzi 
azt Menyhért János, vagy a kaszinó. 
Reánk, mint a közélet olyan orgánu
mára, amelynek hivatása a nyilvános 
ellenőrzés és a tisztítás munkájában 
való segély nyújtás, fóképen az ta r
tozik, ami Menyhért Jánost, mint a 
közügyek emberet jellemezte dr. Ko
vách Elek beszédjében, s már ezúttal 
is konstatáljuk, hogy erre a jellem
zésre kuszáit városi közéletüuk meg
tisztulásának, sőt tovább menve, a 
városi függetlenségi és 48-a-i párt régi, 
nagyon elkopott presztízsének feltétlen 
szüksége volt.

Ha a Menyhért János indítványa 
nem is lett volna olyan nagy absur- 
dum, mint a milyen tényleg; ha a 
város valóban jól értékelt jövője a 
Menyhért-féle indítvány elfogadását 
követelné, mégis tekiutettel a dolgok 
egymásutánjára, s arra hogy nagy er-
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A s z e l a m l i k - i i n n e p é l y  
Konstantinápo lyban.

Az előkelő társaság inár együtt van a 
tribünök gyanánt épült emeletes ház abla
kainál és terrasse-án, hogy tanúja legyen 
inkább kíváncsiságból, mint igazhivö muzul
mán áj tatosságból kifolyólag annak az ün
nepségnek, amely minden pénleken (leiben a 
Yildiz-kioszkból az elölte levő mecsethez ve
zető útra csábítja a tőrök lóvárosnak benn
szülött és idegen lakosságát és előkelő lá
togatóit.

A követségek palotájának ablakaiban is 
mind több és fényesebb egyenruhás alak 
jelenik inog a türelmetlenül várakozó höl
gyek között, biztos jeléül annak, hogy a 
szultán őfelsége már elindult palotájából és 
közeledik.

De nem még! Ezek az udvari fogatok 
még nem őfelségét, hanem a hárem-hölgye
ket hozzák, kik mindenesetre érdekessé teszik 
annak az ünnepélyes felvonulásnak a képét, 
amikor a milliók autokrata ura mecsetébe 
hajtat, hogy ott Allah áldását könyörögje 
le igazhívő muzulmán alattvalóira, meg 
talán önmagán is. .

Amikor így a hölgyek zári kocsijainak 
díszes .-óra a mecsetig, a szultán mécseiéig 
robogott, megáll és várakozik.

Pár pillanat telik el és a nézőközönség 
soraiban (különböző nyelveken) felharsogó 
éljenzés figyelmeztet a szultán közeledésére.

Nyitott kétfogatu kocsi hátulsó ülésén 
ül egyedül; szemben vele a ,kis“ ülésen 
Ghazi (izmán pasa, a plevnai hős, a kinek 
népszerűségét felséges ura arra használja fel, 
hogy esetleges merényletekkel szemben vil
lámhárítóul szolgáljon. (A szállongó hírek 
szerint nem annyira személyes rokonszenv- 
ből, mint inkább népe kedvűért halmozza 
el vitéz katonáját kitüntetésekkel a padisah.)

A mi a szultán külső megjelenései illeti, 
szinte meglepő keleti fejedelemnél a pom
pának, a fényűzésnek az a szokatlan mellő
zése, mely abban áll, hogy díszesen aranyo
zott ruházat helyett egyszerű szürke ruhá
ban, fején az obiigát fezzel inegyen ünnepi 
fohászát végezni, miközben népe igazán ün
nepli őt az alkalomhoz illő, emelkedett han
gulatban, melyet már külső megjelenésében 
is elárul.

Nyugodtan és méltóságosan ül kocsijá
ban; hosszúkás, tojásdad, barnabőrü arezá- 
nak komoly kifejezése csak akkor változik 
vidámabbá, szemeinek tekintete derültebbé, 
mikor az őt eljenegö közönség elé ér, és 
ekkor olyan kifejezés ül arczára, mintha kér
dené magában: váljon milyen nemieteknek 
a nyelven szólal meg a lelkesedi- ily általá
nos üdvriadalban, melyből csak azt lehet 
kiérezni, hogy üdvözlés, és pedig lelkes üd

vözlés akar lenni; hanem hogy csokjasa, ev- 
viva, zsivio, avagy éljen-e, azt az összeol
vadó hangzűrből a leggyakorlottabb fúl sem 
igen volna képes megkülönböztetni.

Az ő egyszerűségével feltűnő ellentétül 
szolgál kísérőjének, Ozmán pasának érdem
jelektől is csillogó tábornoki egyenruhája. 
Hogy az ő felséges urával egy kocsin, ha mind
járt a kis ülésen is ülhet, ez oly kitüntetés, 
a minő csak a legritkább halandónak jut 
irigyelt osztályrészéül.

Az üdvrivalgásra a jelet, úgyszólván, a 
hegyes toronynak, a minaretnek őre adja 
meg, aki alig hogy megpillantja magas, szel- 
lős erkélyéről a felséges fogat közeledését, 
kenetteljes hangon énekelt rigmusával adja 
tudtára mindeneknek, különösen pedig a 
mecset papjának, hogy a próféta földi hely
tartójának fogadására, illetve a szent szer
tartás végzésére készen legyen.

A mecsethez érve, pár tagból álló 
kísérettel lép a szultán a templomba; mivel 
még udvar- (hárem-) hölgyei sem mehet
nek be oda, ezeknek nem marad egyéb 
hátra, mint az udvari fogatokon ülve, nyu- 
; jdtan várni és tűrni a júliusi nap hevét is, 
a mig uruk, imáját végezve vissza nem túr.

S a mennyiben a lovak a hőség mialt 
nyugtalankodva állandóak kocsijukba lógva, 
ezért kifogják és elvezetik őket árnyas, hű
vös tanyára, mig a bennülő delnők keuyti -
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kölcsi veszteség nélkül ily in d ítv án y  
el nem fogadható, de te k in te t te l  a rra  
is, hogy a  város egyhangúlag  és szo
k a tla n  lelkesedéssel m eghozott h a tá 
ro z a tá t m in t valam i é re tlen  gyerköcz 
viss-a nem  sz ívhatta , m indezektől 
e lv o n tan  is az in d ítv án y  nem  ezélzo tt 
egyebet, m in t kom prom ittá ln i, nevetsé
gessé ten n i Szabolcsvárm egye és az o r
szág e lő ttH y iregybázát, m in t a m it eddig 
is oly k iváló  e lő szerete tte l űzö tt 
M enyhért János. Dr. Kovách E leknek 
te h á t  teljesen  igazsága volt, m időn 
az t á ll í to t ta  M enyhért Jánosró l, hogy 
keresve-keresi az a lk a lm a t a N yíregy
háza város ellen való ténykedésre  
Szabolcsvárm egye közgyűlési term éb en  
ép úgy, m in t égés? positió jában , a 
m elyet — sajnos — N yíregyháza váro
sának dem agóg elem e p illa n a tn y i 
u ra lm a fo ly tán  bizonyos keskeny vo
nalon elfoglalt.

És ezek u táu  joggal k é rd h e tjü k : 
m it a k a r M enyhért János N yíregy
háza képviseletében? K épelhetö-e hogy 
az á lta la  képviselt rom boló irány, 
dr. Kovách Elek szükségszerű vágá
sával vele eg y ü tt halálos csapást 
szenvedett, to vábbra  is fo ly ta th a tja  
sö té t m unkájá t ! Ha van még e rkö l
csi igazság szolgáltatás, úgy N yíregy
háza város képviselő testü letbő l annak 
az iránynak  vezéreivel eg y ü tt pusz
tu ln ia  ke ll!

Ez a város legigazabb érdeke.
* **

Az október 15-iki képviseleti közgyűlés 
szóban levő részének lefolyásáról a kővet
kezőkben adunk számot:

Menyhért János a nyár folyamán a kép
viselő testülethez egy indítványt adott be, 
amelyben felhívja a város képviselő-testületét 
arra. hogy a város törvényhatósággá leendő 
fejlesztése iránti mozgalmat állítsa be, s a 
minisztériumhoz c tárgyban beadott kérvényt 
vonja vissza.

A szemmel láthatólag tapintatlan és 
rosszakarat sugalta indítvány tárgyalása iránt

lenek azzal a friss levegővel beérni, a mit a 
kocsik ablakai mellett félrehúzott függönyök 
mögül kaphatnak.

Természetes dolog, hogy ezer meg ezer 
kiváncsi szem tekintete szegeződik ekkor a 
hölgyekre, kiktől a világ, s a kik a világtól 
elzárva máskor sohasem juthatnak hozzá, 
hogy lássanak és láttassanak.

Lopva bár, hanem azért ők is vissza
néznek a kiváncsiakra, sőt fehér fátyólukat 
is félre lebbentik olykor-olykor mintha mon
dani akarnák, ime itt van az arczunk, nézzé
tek és gyönyörködjelek.

Valóban érdemes a fátyolt ez arczokról 
félre lebbenleni.

Még érdemesebb arczaikat nézni és gyö
nyörködni igazi szépségükben. Nem mese az, 
nem a képzelet szüleménye, a mit Jókai az 
ő törőkvilági regényeiben a hárem-hölgyek
ről. a bajadér leányok szépségéről, szemük
nek vakitó tüzéről ir; mind igaz az; eleve
nen ott vannak a szép nők még mai nap is 
az eunuch őrizetére nizva, a szultán háremé
ben, hova kitüntető ajándékok gyanánt hó
dolat jeléül küldetik őket szülővárosaik és 
falvaik a nagy törők birodalom minden ré
szeiből: Kaukazia lejtőiről, Egyiptomból és 
egyebünnen, a hol még a szép leány terem.

A szép szemek vakitó tüzétől (és a nap 
hevétől) neki melegedett úri társaságban hű
sítő italokat és czigarettát is kiszolgálnak a

nagy érdeklődéssel viseltetett a képviselő
testület, annál is inkább, mert köztudomá
súvá lelt, hogy a város önállóságának hívei 
ez alkalomból tüntetéssel fognak felelni a 
mozgalom mellett, a felszeg indítvány ellen.

Az elég tárgyilagosan inegokadatolt 
indítvány felolvasása után bizonyos ideges i 
ingerültség terjedt el a képviselőtestületen, 
mintha inkább bosszúságot, mint a komoly 
tárgyalására való hajlandóságot okozott volna. 
Elsőnek Somogyi Gyula emelkedett fel az 
indítvány ellen, s alapos tanulmányának 
kézzel fogható eredményével igyekezett meg 
czáfolni az indítványban előadottakat és sok 
sikerrel bizonyítgatta, hogy a törvényható
sággá fejlődés semmi esetre nem kerülend 
oly nagy áldozatba, hogy a nyerendő sza
badságban kellő ellenértéket ne kapna a város.

A lelkesedéssel fogadott beszédet dr. 
Kovách Elek higgadt felszólalása követte. 
Az indítvány beadásának keletkezésére volt 
kiváncsi, s csakhamar megtalálta az indít
ványozónak azon különös szenvedélyében 
hogy nem késik minden oly alkalmat meg
ragadni, amidőn Nyíregyházának ártalmára 
lehet. Fölsorolt adatokat is Menyhért János
nak a múltban való szerepléséből, amelyek 
azt a meggyőződést alkalmasak fölkelteni 
mindenkiben, hogy gl az indítvány is annak 
a sajátságos szenvedélynek terméke. Kivilág
lik az onnan is, hogy a visszavonulás egyet
len elfogadható indokkal sincs támogatva, 
ellenben az önállóság iránti törekvés mellett, 
még ha az sikerre netán nem is vezetne, 
ezer és egy indok szól. Az indítványt nem 
fogadja el.

Menyhért János állott fel ezután, hogy 
indítványának védelmére kelljen. Beszéde 
jobbára a benyújtóit indokok terjengős is- 
mételgetese volt a legcsekélyebb hatás nél
kül. Tiltakozott az ellen, hogy ő Nyíregyhá
zának ellensége volna, s főkép. hogy köz- 
szereplésében bárminő meg nem engedett 
érdek vezetné. Okoskodása a város törekvé
séről az. Iiogy abban döntő a kivihetőség. 
Minthogy pedig erre kilátás nincs, le kell 
róla mondania. Ez késztette indítványának 
beadására is és semmi egyéb, mert reá nem 
foghatja senki, hogy a várossal, vagy társu
latokkal, amelyek a várossal haszonhajtó 
szerződéses viszonyban vannak, bárminő füg
gésben volna.

Menyhért e kijelentésének éle, kivált 
mert a villamos részvénytársaságot is felem
lítette, főkép Kovách Elek ellen irányolt, mint

szultán inasai, mivel a megjelenteket vendé
gekül tekintik és mint ilyeneket megillető 
figyelemben is részesítik.

Hanem sietve igya ki frissítőjét, a ki 
hozzá juthat, mert itt a vendégjog csak 
addig tart, a mig a szultán imáját végezve 
vissza nem tér.

Csakugyan jön is inár; és érdekes do
log látni, hogy a kiséretbeli urak most már 
nem fogatokon, hanem gyalog szerrel siet
nek. sőt szaladnak kocsija után, még a lej
tős utón felfelé is.

A Yildiz-kioszk előtt leszáll a padisak 
és palotájának egyik erkélyén feglal helyet, 
hogy szemlét tartson tízezer emberből álló 
helyőrségi csapatai fölött, melyek díszben 
vonulnak el a legfőbb hadúr előtt: miközben 
a török katonai zenekar fújja különös hangú 
indulóit, melyeknek taktusára különösen a 
a tisztek, olyan előírás szerint teszik feszes 
lépéseiket, mintha dróton rángatnák őket.

Növeli ennek komikus hatását még az 
látvány is, hogy az ezredek zenekarai, a 
mint ezredeik előtt vonulnak, úgy tartják 
hangszereiket szájunknál, mintha ők is fúj
nának valami darabot.

A diszlelvonulással véget ér az ünne
pély, mirre kiki haza tér, fokozódott nem
zeti önérzettel, illetve nem mindennapos 
látvány emlékével gazdagodva.

X. F.

aki a villamos világítási részvény-társaság
nak igazgatósági tagja.

Kovách Eleket láthatóan kellemetlenül 
érintette a meg nem érdemelt czél/ás, s 
azonnal felállott, a választ megadandó. — 
Beszéde folyamán mondta a következőket:

Tartozom annak a kijelentésével, mikép 
az előbbi felszólalásomban felhozott esetben 
lehet, hogy nem volt igazam, s megengedem, 
hogy jóhiszeműen tévedtem akkor, midőn 
Menyhért János képviseleti tag urat a katonai 
beszállásolási teher arányosításának kérdésé
nél a vármegyei közgyűlésen a város érdekei 
elleni szavazással vádoltam. Hanem ez csak 
egy eset. Hajlandó vagyok azonban akta- 
szerüleg bizonyítani a tekintetben, hogy 
Menyhért János egyetlen alkalmat sem mulasz
tott el a vármegyei közgyűlésen, hogy a 
város ellen szavazzon. Különben köszönettel 
tartozom Menyhért Jánosnak azért, hogy 
alkalmit adott egyszersmindenkorra leszámol
nom a villanyvilágitási részvénytársaságnál 
elfoglalt állásomból kifolyólag bárminő fel
tevéssel, mintha ezen állast a város érdekei
nek hátrányára s bármily csekély előny 
származtatására használnám. Ez ellen a leg
határozottabban tiltakozom s nem adom meg 
a jogot senkinek ahhoz, hogy adásomat ily 
irányban szóvá tehesse.

Dr. Trajtler Soma: Nem kálló-semjéni 
dolog a z !

Dr. Kovách Elek: Es most minden sza
vamnak súlyt kívánok tulajdonítani. Aki az 
én közéletben való szereplésemet megbírálni 
akarja, annak erkölcsi integritásában sértet
lennek kell lennie. Magamra nézve Menyhért 
János erkölcsi integritását mértékül el nem 
fogadhatom. (Óriási taps és éljenzés!) És meg
követelem, hogy aki fölöttem a birálaf jogát 
akarja gyakorolni, annak nemcsak a törvé
nyes b< csület mértékével, de a becsületesség 
bizonyos absolut mértekével kell bírnia.

Leírhat lan lelkesedés és taps-vihar hang
zott fel e szavuk után. Egy pillanat alatt 
felszabadult a képviseleti közgyűlés a tar
tózkodás kötelme alól s séitőbbnél-séitőbb 
kifejezések repültek Menyhért leié?, aki el fehé
red ve s aiczán a tehetetlen düh elpalástol- 
hatlun jeleivel némán üli helyén.

Csak perczek múlva juthatott szóhoz 
Gcduly Henrik, aki szintén Menyhért indít
ványa ellen nyilatkozott főkép azért, mert a 
város erkölcsi csorbulás nélkül a megkezdett 
útról visszanőni térhet.

A közgyűlés i/.gatoti hangulatára tekin
tettel valamennyi feliratkozott képviseleti tag 
törültette magát, s a szavazást elrendelte az 
elnöklő polgármester, amelynek az eredménye 
az lett, hogy Menyhért indítványa mellett 
csupán C-an, és pedig maga az indítványozó, 
li.iii-Lky .Yiksas a Nádasi testvérek állottak fel.

A gyűlés többi részéről alább hozunk 
tudósítást.

Közügyek.
Képviseleti közgyűlés.

Nyíregyháza város képviselőtestülete a 
múlt héten pénteken, október 15-én délután 
rendes közgyűlést tartott a városháza nagy
termében.

A gyűlés több rendbeli elnöki bejelen
téssel vette kezdetét. Bnics László polgár- 
mester első sorban is megemlékezett <") Felsé
gének névnapja alkalmából a város falain 

j belől lefolyt ünnepségekről, majd az izraelita 
| elemi iskola felavatásáról, a görög kutholikus 

templom felszenteléséről és ezzel kapcsolatban 
j a Firozák Ily illa püspök látogatásáról. Végül 
| pedig a Barzó János elhunytáról emlékezett 
j meg kegyeletes szavakkal, aki ugyan a kép

viselőtestületnek a legutóbbi időben tagja 
nem volt már, de akinek a város fejlesztése 
körül és a közügyek terén szerzett érdemei 
méltóvá tették arra, liogv ellntnylakor a
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gyászlobogó a városháza homlokára kitűzetett 
s emléke jegyzőkönyvileg megörökittetett.

A tárgysorozat pontjaira kerülvén a sor, 
a közgyűlés a Kovách Győző főszámvevő 
előadása alapján elfogadta a város adóssá
gainak konvertálási ügyében a pénzügyi 
szakosztály azon javaslatát, hogy a konversió 
esetleges keresztülvitele jobb időkre, s a 
pénzpiacz kedvezőbb helyzetének alkalmára 
hagyassák.

Hozzászólás nélkül elfogadta a közgyűlés 
a j°gűgyi szabosztálynak Szabolcsvármegye 
alispánja megkeresése tárgyában adott véle
ményét is. — Szabolcsvármegye ugyanis a 
villamos világítást be akarja rendeztetni a 
vármegyeházán. A villamvilagitási vállalattal 
azonban alkudozásokat folytat, hogy a válla
lat olyan kedvezményes áron szolgáltassa az 
áramot a vármegyeházban berendezni szán
dékolt villamos lámpák részére, mint a város 
tulajdonát képező épületek közül azokban, 
amelyek a szerződésben megjelölve vannak. 
A világítási vállalat ezt csak abban az eset
ben hajlandó megtenni, ha a város a vár
megyeházban berendezendő lámpákat nem 
számítaná azon lámpák közzé, amelyek után 
a czég 4 utczai ívlámpát lesz köteles ingyen 
felállítani és árammal ellátni. A vármegye 
alispánja tehát e tárgyban megkeresést inté
zett a városhoz, a megkeresést azonban, 
amely rendelet alakjában volt megfogalmazva, 
s amely a villamvilágítási vállalat hozzájáru
lását nem tartalmazta, a jogügyi bizottság 
azért nem találta teljesíthetőnek, mert a 
szerződés-változtatáshoz mindkét szerződő 
fél beleegyezése szükséges es a város egy
oldalúig a szerződés ellenére nem tartotta 
kötclezhetőnek a világítási vállalatot, hogy a 
villamáramot a vármegyeházban létesítendő 
lámpák részére is kedvezményes áron szol
gáltassa.

Hosszabb tárgyalást vett igénybe a köz- 
tisztasági szabályrendelet, amelyen a várme
gye több rendbeli módosítást kívánt. A kép
viselő testület azonban a közegészségügyi bi
zottság indokolt előterjesztéséhez ki pest a 
kívánt módosítások legtöbbjét mellőzte.

Ezután került sorra Menyhért János 
képviseleti tag azon indítványa, amelyben a 
város önálló törvényhatósággá emelése czél- 
jából megtett lépések megszüntetését, illetve 
az ez irányban a kormányhoz beadott kér
vény visszavonását indítványozta. Az indít
vány tárgyalásáról más helyen emlékezünk 
meg. Itt csak jelezzük, hogy a képviselőtes
tület nagy többséggel elvetette az indítványt.

A Himes kerten túl levő területnek 
szőllővel való beültetése czéljából leendő ki
osztásának tárgyalását a törvény szerinti 30 
napra tűzte ki a közgyűlés.

A villamos közvilágítás fejlesztése tár
gyában elhatározta a képviselőtestület, hogy 
a 04 uj izzó lámpát felállitatja, s 11 órán 
órán túl 150 lámpa égettessék egész éjjen 
át, a tanácsi előterjesztésnek az üzemkorlá
tozásra vonatkozó részére azonban végleges 
határozat előtt a jogügyi bizottság vélemé
nyét várja be.

A többi tanácsi előtenyésztések az ide
gen területekről behozott hús beszállítására 
vonatko/.ó szabályrendelet, a vásárvámnak 
újabb egy évre bérbeadása, a kürt utczában 
a járda készítésnek mellőzése, a Murányi 
Géza. Laszlavik József, ifj. Gaál Ede és Bod
nár Ferencz külön díjazása és a tisztimérnök 
mellé egy műszaki közeg alkalmazása tárgyá
ban, változatlanul elfogadtattak.

A gyűlés este */4 7 órakor ért véget.

Z sid ó  helységnevek  
Szab o lcsvárm egyób en .
Néhai való Hunyadi Ferencz, debreczeni 

prédikátor, szuperintendens, Váczott 1794. 
évben Mármarossi Gottlieb Antalnál megje
lent „Keresztyén Archivárius* czíniü munká
jának toldalékéban fölsorol néhány Magyar- 
országi helységnevet, melyek héber nyelvi

jelentésüknél fogva őtlöttek szemébe. „Sza- 
bolchmegyében vagyon Balkán nevű hely
ség, — írja — mely zsidóul vagyon s ezt 
teszi: peculium vei acquisitio Balis, a Bál 
jószága. Vagyon ott Balsa, mely ebből lehet 
rövidítve: Bal-Samaim, egeknek ura, mint a 
rómaiaknál is éppen ebből volt elrontva ez: 
Belisama (Minerva). — Vagyon ott továbbá 
Nyír-Adón (úr). Valamint pedig a Bálnak, 
vagy Adonisnak ezekben láthatni maradvá
nyát azon a tájékon, úgy lehet Venusnak 
(Astaroth) is; erre vihetni ezen helységnevet: 
Beitek. Beit, vagy Belli ebből vagyon: Bál, 
vagy Bél és jelent király asszonyt, úrnőt. És 
valamint Astaroth zsidóul a sokat jelentő 
számban esik, úgy ez is magyarul: Beltiek, 
vagy Béltek, és azt teszi: királynék, űrnek. 
Ugyanazon vármegyében vagyon Dada, vagy 
Dóda, mely tészen zsidóul szerelmes asszonyt, 
amabilis mulier. Tudnivaló, hogy ez a régi 
magyar szó is: dada, vén asszonyt jelent*.

Nehány sorral lejjebb meg ezt Írja: 
„Szabolchvármegyében Baka és Bakta, az 
első azt tészi: flevit vir, férjfiu sírt; a másik 
ezt tészi: flevit mulier, asszony sírt. — És 
/alaminthogy azokat a magasság-béli oltá
rokat, melyeken a Bálnak és Astaróthnak 
régen áldoztak, úgy hívták Hámoth: úgy ta
lálunk Szabolchvármegyében is ltamotsa-háza 
helyet, mely ezt tészi: magasságbéli óltárok 
háza, vagy temploma."

Legkevésbbé sem a kuriózum hajszolás 
viszen rá, hogy ezeket a sorokat egy régen 
elfelejtett, poros, ócska könyvből lenyomas
suk. Morvát István nyelvészkedése annyira 
lerontotta hitelét a magyar-zsidó nyelvrokon
ságnak. hogy ennek a kérdésnek fölszinre 
vetése ma már alig találna érdeklődőt Ma
gyarországon. De Hunyadi Ferencznek nem 
is jutott eszébe a rokonság kutatása; ő csu
pán meglepetését fejezte ki a fölött, hogy 
némely magyar helységnevek zsidó nyelvi 
jelentéséből a Bál tiszteletére lehetne követ
keztetni.

Érdekessé teszi ezeket a helységnév - 
magyarázatokat, hogy Hunyadi Ferencz még 
nem ismerhette a ma már köztudomássá 
vált tényeket, hogy a honkereső magyarokhoz 
Kiew alattt csatlakozott kabarság, mely aztán 
nyolezadik törzs gyanánt soroztatott be a 
magyarság rendjeibe, zsidó vallása volt, de 
közöttük nagy számmal bálványozok is voltak. 
Azt sem tudhatta, hogy a zsidó vallás a 
kabaroknál az előkelőek, a művellek vallása 
volt, sőt olyan uralkodó vallásféle; inig a 
bálványozás a nép alsóbb osztályaiban volt 
elterjedve. Ha ezekhez hozzátesszük, hogy a 
biblia különféle helyein oly sokszor említett 
Bálványimádás a Bál és Astaroth tiszteletét 
jelenti, mely a zsidóság rétegeiben oly erős 
gyökeret vert, hogy nemzeti elzüllésük után, 
magukkal szélivel hurczolták az igaz Isten 
tisztelete mellett ezt a bálványozást is: még 
erősebb hajlandósággal fogadhatjuk a tudós 
tiszteletes magyarázatát a Kraszna vármegyei 
liohár és Kémer helységnevekről, hogy u. i. 
az első néven értették a zsidók az igaz Isten 
papjait, a másikon pedig a Bál papjait. — 
Mérlegbe vetve már most azt a körülményt 
is, hogy a zsidó vallás a héber nyelv hasz
nálatával járt, az elől említett névmagyará
zatok valószínűséget nyernek s egyszersmint 
némi világosságot derilenek őstörténelmünk 
homályában. Nem lehetetlen, hogy Szabolcs- 
megyében a kabarság egyrésze telepedett meg, 
és pedig különösen a bálványozok.

Bármiként legyen is a dolog, a kérdés 
megérdemli, hogy azok, akik Szabolcsmegye 
monográfiáját megírják, tüzetes megfontolás 
és tanulmány tárgyává tegyék. E soroknak 
nincsen is egyébb czéljuk, csupán figyelem- 
keltés. Dr. N. L.

A v illam os v a sú t  k ö z ig a z 
g a tá s i b e já rá sa .

Hétfőn, e hó 18-án ment végbe a Nyí
regyházán létesítendő villamos vasút köz
igazgatási bejárása Papp Árpád miniszteri 
titkár vezetése alatt.

A közigazgatási bejárásnál jelen voltak 
a kereskedelemügyi minisztérium képviseleté
ben a már említett Papp Árpád miniszteri 
titkáron kívül Dubszlcy Alfréd, kir. mérnök, 
a posta és a távirdaigazgatóság képviseletében 
Jendrássik Goméi kir. mérnök, a közös had
ügyminisztérium részéről Pichler Klitus vezér
kari százados, a földmi velősügyi minisztérium 
képviseletében Vinnay Géza .kultur-főmérnök, 
a vasúti és hajózási fő felügyelőség részéről 
Lovrich László felügyelő, az államvasutak 
képviseletében Ehric Ernő és Csatay Gyula 

1 felügyelők, Szabolcsvármegye törvényhatósága 
is közigazgatási bizottsága képviseletében 
Mikecz János alispán, az államépitészeti 
hivatal részéről Koczok László kir. főmérnök, 
Nyíregyháza város képviseletében a távol levő 
polgármester helyett Májerszky Béla főjegyző, 
Sztarek Ferencz rendőrkapitány, Küzdényi 
Szilárd h. tisztimérnök és Sztempák Jenő 
tanácsos, a nyíregyházi közraktár-részvény
társaság képviseletében Szamuely Aurél igaz
gató, a nyíregyházi villamos-részvénytársaság 
képviseletében Szobor Pál üzemvezető, az 
engedélyes „ Rész vény társaság villamos és 
közlekedési vállalatok számára* czég képvi
seletében pedig dr. Kovách Elek és Schtvartz 
Ede főmérnök.

A bizottság délelőtt 9 órakor a város
háza tanácstermében gyűlt össze. Papp Arpád 
miniszteri titkár a tárgyalást megnyitván, 
felhívta a hatóságok jelen volt képviselőit 
es az érdekelteket, hogy a Dubszky Alfréd kir. 
mérnök által megismertetett vasut-tervre 
netaláni általános észrevételeiket tegyék meg.

A vasut-vonal létesítése és iránya ellen álta
lánosságban kifogást senki nem emelt, Nyíregy
háza város képviseletében azonban Májeszky 
Béla főjegyző bejelentette, hogy a város 
ragaszkodik ahhoz, hogy a létesítendő vasút 
jellege nem helyiérdekű, hanem természetének 
megfelelően közúti legyen. Az engedélyes czég 
képviseletében dr. Kovách Elek kijelentette, 
hogy a czég ragaszkodik a helyiérdekű jelleg
hez. Ezen kérdés megvitatása és eldöntése a 
területhasználatra és az engedélyezésre vonat
kozó tárgyalásokra tartatott fen.

Szabolcsvármegye közönségé és közigaz
gatási bizottsága képviseleteben Mikecz Já
nos alispán szintén azon kívánságának adott 
kifejezést, hogy a vasút jellege közúti legyen 
s ezenfelül abbeli kívánságát is bejelentette, 
hogy a vasút rendes nyomtávúra építtessék, 
hogy ekként a teherforgalom közvetítésére 
is alkalmassá tétessék. — Ez utóbbi kérdés 
eldöntését is a későbbi tárgyalások sorára 
tartották fel.

Ezután a jelen voltak kocsikra ülvén, 
kimentek tervezett vasút kiindulási pontjára, 
a lovassági nagylaktanya bejáratához vezető 
úthoz. Már itt eldöntetett az a kérdés, hogy 
a kocsiszínek az ott elterülő szabad térségen 
helyezendők el s egyidejűleg megállapittatott, 
hogy ott, mint kiinduló végállomáson, kitérő 
létesittessék.

Befelé jövet, a közraktár-részvénytársa
ság kívánságára a vonalat a tervezettől 
kijebb, a közraktár épületektől távolabb je
lölték ki. A vasúti állomás előtt a térség 
szűk volta miatt szintén távolabb jelölték ki 
a felvételi épülettől, úgy hogy itt a város 
tulajdonát képező vasúti vendéglő előtti, 
most sodronykeritéssel bekerített térségen 
lóg a vonal végig vezetni. A népkert mentén 
a mostani gyalogjáró helyén jelöltetett ki a 
vonal helye, a gyalogjáró tehát a népkert 
kerítése mellé, az ott lévő vén nyárfa-soron 
belülre helyezendő át.

A vámsorompónál a hely szűke volta, 
valamint az élénk forgalom és az ut irányának 
hirtelen változása miatt úgy forgalmi, mint 
közbiztonsági tekintetekből Mikecz János 
alispán indítványára azt a megoldást találta 
a bizottság leghelyesebbnek, hogy a Huszár
épület udvarának túlsó sarkánál a vona 
bekanyarodjék a népkertbe s a Huszár-épület 
és a gőzfürdő között térjen ki a vasuti-ulru. 
Ugyancsak a Mikecz János alispán inditvá- 
nvára azt is elfogadta a bizottság, hogy a
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vonal a vasuli-uton végig nem, mint tervezve 
voll, befelé jövet a bal, hanem a jobb ol
dalon, a gőzfürdő oldalán vezettessék, hogy 
az élénk forgalmú vasúti ut átszelése elke- 
rültessék. Az engedélyes czég azonban ezen 
tervet mint alternatívát fogadta el, t. i : csak 
az esetre, ha a vasút építéséig a vasúti-ut 
elejét megszakít# Barzó-féle ház kisajátítá
sával az utcza megfelelően kiszélesbbittetik.

Ezen alternatív terv szerint a vonal a 
Széchenyi-téren, a városház-utczán és város
ház-téren is a kocsiút jobb oldala mellett 
haladna, s csak a városháza ászaid szegle
tének irányában menne át a baloldalra

Innen kezdve megtartatott az eredeti 
tervnek lapunkban már ismertetett azon része, 
hogy a vonal a kocsiút baloldala mellett, — 
a vármegyehaztéren levő kertnél egy kitérő
vel — vezettetnék úgy itt, mint a Kossuth 
utczán is.

Az erdő bejáratánál ismét módosítás 
történt az eredeti terven. Rég elhatározott 
dolog ugyanis, hogy a sóstói erdőnek az 
ó-szőlő vegéig terjedő része az erdő üzem- 
terv alól kivétetvén, parkíroztassék, s ott 
idővel nyaralótelep létesitessék. Ezen tervvel 
kapcsolatos a sóstói ut azon részének, amely 
az ó-szőlő menten most egy nagy köriv 
alakjában vezet el, kiegyenesitése is. Erre 
való tekintettel, nehogy ezen útrész rende
zése és a villatelep létesítése esetén a vasút 
áthelyezésének szüksége álljon elő, a bizott
ság abban állapodott meg, hogy a vasút 
már most a majdani ut helyén, tehát egye
nes irányban, s igy az erdő most meglevő 
szélső fáin belül vezettessék. Ezen terv el
fogadásával a vond iránya az erdő bejára
tánál levő vámháztól kezdve ezészen a Sóstóig 
csaknem végig nyíl-egyenes lesz.

Az államvasutak csapi vonalának átsze
li - nél azon kérdés, I: >gj a átszeh s pá 
színben történjék, vagy is hogy a villamos 
vasúti kocsik a síneken közvetlenül járjanak 
keresztül, semmi nehézséget nem okozott.

A Sóstón a végállomás u sóstói kocsiút 
v . ne! jelöltetett ki. Itt Vinnay Géza a Te* 
leky-telepi szőlőbirtokosok képviseletében 
azon kérelmét terjesztett ? elő az engedélyes 
czeghez, hogy a vonalat hosszabbítsa meg 
egészén a szőlőtelepig, - ami ha megtör
ténik. nemcsak a szőlőbirtokosoknak válnék 
nagy előnyükre, de Nyiregvliáza városának 
is, amely ekként ezzel a rendkívül fontos gaz
dasági teleppel közvetlen összeköttetésbe 
hozatnék.

A bizottságot a Sóstón v illásrcggeli várta, 
majd délután 1 3 3 órakor a városba vissza
érkezve, a Koronában gazdag lakomára látta 
vendegekül a bejárásnál jelen voltakat és a 
város tisztviselőit az engedélyes czég, ahol 
természetesen lelkes felköszöntők is hangzot
tak el a létesítendő villamos vasútra és lé
tesítőire.

A munkácsi püspök levele.
Firczák Gyula munkácsi gör. kath. püs- 
a kővetkező levelet intézte Ropp György 
tanácsos pénzügyigazgató úrhoz:
Szabolcsvármegye székvárosában folyó 

hó 10-én teljesített főpásztori működésem 
alatt észlelt tapasztalataimra visszagondolva, 
örömmel telik el szívem, mert látom, hogy 
intentióm, — mely főpásztori ténykedésem 
mellett becses körükbe vezérelt, hogy tudni
illik nyíregyházai hitközségemnek, mely — 
mint a közel ötvenezer gör. szert. kath. 
hívőt magába ölelő Szabolcsinegye székhelye

a többi hitközségek fölött vezérszerepre 
van hivatva, Isten, az (> egyházának szent 
ügye s templomának dísze iránt való buzgal
mát saját szemeimmel lássam, és híveimet 
eme szent buzgalmukban megerősítsem, — 
valóban teljesült.

* kömmel tapasztaltam ama lángbuz- j 
galmat, áldozatkészséget és önmegtagadást, 
melylyel ottani híveim a jó Istennek díszes 
. értékes templomot emelve, a Mindenható 
iránt való hódoló tiszteletűknek méltó kife- !

jezésl. adtak. — Ezen Örvendetes haladás 
létrejöwtelében kétségtelenül kiváló részi? van 
Nagyságodnak, ki sokoldalú elfoglallsága 
mellett sem idolt, sem fáradságot nem kiméit, 
tettel és szóval buzdította a oüggedőket, 
bölcs tanácsadásával irányt mutatott arra, 
hogy Istennek eme díszes hajléka magasztos 
rendeltetésének rövid időn belül áladható 
legyen.

Isten jutalma a jóra irányzott önzetlen 
fáradalmaknak és jótéteményeknek; — atyai 
igen meleg köszönetéin kifejezése mellett 
Isten bőséges áldását estiem le Nagyságodra.

Nem mulaszthatom el egyúttal, hogy 
őszinte köszönetemnek kifejezést ne adjak 
ama valóban impozáns, igazán szívélyes 
fogadtatásért, melyben engem nyíregyházai 
híveim annyi szeretetre méltósággal része
síteni szíveskedtek. Felk érem Nagyságodat, 
méltóztassék atyai köszönetemet nekik az 
egyházi gondnokok utján tolmácsolni.

Egyébiránt püspöki áldásom adása mel
lett vagyok

Ungvárott, 1897. októbtr hó 11-én.
Nagyságodnak

alázatos szolgája: 
F irc z á k  Gyul a,

munkácsi püspök.

Hírek.
O lv a s ó in k h o z .

Ezúttal lapunk harmadik számát bocsát
juk olvasóink kezébe.

A kezdet nehézségeinek legnagyobb részén 
tehát a magunk részéről már tui volnánk, 
olvasóink pedig eddig megjelent számainkból 
is látha'ják és megismerhették lőrék vésőinkét 
és czélunkat. Láthatják, hogy elhatározásunk 
— egy teljesen önálló és független, jól érte
sült és jól megirt, élénk és változatos hetilap 
megalapítása és fentartása, — őszinte és 
komoly.

Láthatják, hogy lelkesedéssel és kellő 
megfontolással igyekszünk megfelelni felada- 
tunkn ik.

E mostani számunk is tanúskodik mel
lettünk. De tanúskodik a mellett is, hogy 
szívesen nyújtanak segédkezet vállalkozásunk
hoz mások is. E számunkban is már több, 
a hírlapírói toliforgatásban jártas jó barátunk 
elmetermékével találkoznak olvasóink, s az 
övékén kívül bírjuk ígéretét másoknak is, 
hogy lapunkkal állandó összeköttetésbe lépnek.

A legszebb reményekkel eltelve nézhe
tünk tehát lapunk jövője elé.

Minthogy azonban vállalkozásunknak 
anyagi oldalát sem szabad szemünk elől 
tévesztenünk, megbocsátják olvasóink, ha 
tudomásukra hozzuk, hogy e számunk az 
utolsó, amelyet az általunk ismert összes 
czimekre elküldöttünk és nem veszik rossz 
néven, ha bejelentjük, hogy a kővetkező 
számokat inár csak azoknak küldjük, akik 
előfizetőink közé belépnek.

Épen azért egész bizalommal kérjük 
azokat, akik lapunkat járatni kívánják: szí
veskedjenek az előfizetési pénzeket hozzánk 
mielőbb eljuttatni; — viszont pedig, akik 
lapunkra előfizetni nem szándékoznak, a 
czímükre küldött példányokat kellő tájéko
zódásunk czéljából visszaszármaztatni, mert 
következő számunknak a vidékre küldendő 
példányaihoz postautalvány-űrlapokat szán
dékozunk mellékelni.

Megemlítjük, hogy helybeli előfizetőink 
könnyebbségére, lapunkra Jakabovüs Fánny 
kisasszony dohánytőzsdéjében is lehet elő

fizetni, ahol lapunk példányonként is kap
ható.

Végül pedig, minthogy többen arról is 
értesítettek már bennünket, hogy uj crtöl 
kezdve lépnek a mi lapunk előfizetői közé, 
kérjük mindazokat, akik hasonlóképen gon
dolkoznak, szíveskedjenek ebbeli szándékukat 
is közölni velünk, hogy neveiket már most 
nyilvántartásba vehessük.

— Előléptetés. A m. kir. pénzúgyininisler, 
mint a hivatalos lap hétfőn megjelent száma 
közli. Csdzik Péter dohánybeváltó hivatali 
kezelőt a IX-ik fizetési osztályból a YlII-ik 
osztályba léptette elő.

— Uj segédlelkész. A nyíregyházi ág. 
hitv. evang. egyház uj segédlelkésze Andre- 
jovits Sándor állását elfoglalván, ohő temp
lomi szónoklatát vasárnap, e hó 21-ikén 
tartja meg.

— Kitüntetett tanító. A király Mráz Ká
roly ág. hitv. evang. kiérdemült tanítónak 
5ö éves tanítóskodása alatt a népnevelés te 
rén szerzett érdemei elismeréséül az aram/ 
érdemkeresztet díjmentesen adományozta. A 
kitüntetett tanító életrajzát főbb vonásokban a 
következőkben közöljük: Szül. Miskolczon 1 vjr.. 
oki. 21-én, atvja Dá iel, iparos, anyja Mus- 
ták Mária volt. — Mintegy 3 éves korában 
szülei Nyíregyházára, e.les anyja szülőhelyére 
költöztek. Iskoláit helyben. Lőcsén és Eper
jesen végezte, utóbbi helyen bölcsészeti és 
jogi tanulmányokkal foglalkozott, de nem
sokára hazajött, mert 18-17. decz. 20-án a 
polgári fiúosztályba (ina V—Vl-ik fiusztálv) 
Kollman Sámuel (a tavaly elhunyt Széníy 
Gyula atyja) mellé segédtanítóul választatott, 
inelv minőségben 2 éviz működött. lS49-ben 
az olvasó leány (ma III. o.) osztály tanító
jának, Susztek Sámuelnek súlyos betegsége 
tartamára helyettesül, 1850. márczius 8-án 
az áll és írói leköszönt Tregjár IMI (későbbi 
polgármester) helyére a polgári leány (ma 
V—VI) osztályba, majd ) m.VMhmi az akkor 
üresedésben levő olvasó (ma 111.) fiúosztályba 
ideiglenes, végre 1853. június ! 3-án a leg
népesebb alvégi (ma debreczeni-utczai) ve
gyes 1 — II. osztályba rendes tanihuil válasz
tatott meg. I87á. s/.ept. 3-án a inunk (kép
telenné vált Nagy Sámuel helyére a kó/poriti 
Hl. fiúosztály vezetését vette át, melynek 
1892-ben történt párhuzamosítása után annak 
a) csoportját tartotta meg. ">0 évi tanítós
kodása alatt mintegy 0000 tanítványa volt. 
az alvég inegmagyarosodása nagyrészt isko
lájának érdeme. Családi tűzhelyet kétszer 
alapitolt. 10 év óla nős. 7 fia közül 4 él, 
Kálmán százados, Sándor főhadnagy. Gyula 
hivatalnok az államvasutak gépgyárában, Já
nos helybeli kir. törvényszéki bíró. Súlyos 
csapás érte az utolsó bárom esztendőben, 
melynek mindegyike egy-egy derék fiát ra
gadta el a halál. Károly v. főszámvevő, Elek 
főgymn. tanár Rozsnyón, Endre sok remény
nyel biztató joggyakornok volt. A legfelsőbb 
helyről jövő kitüntetés tehát egy minden te
kintetben érdemes férfiul ért. — A Szabolcs- 
vámügyei általános tanító-egyesület, a nyír
egyházi ág. hitv. ev. egyház, iskolaszék és 
tanitókör méltányolni óhajtva azon kiváló 
érdemeket, amelyeket Mráz Károly ötven 
éves tanítóskodása alatt kiérdemelt, Nyíregy
házán, 1897. évi november 13. napján d. e.
11 órakor az ág. hitv. ev. központi népiskola 
dísztermében jubileumi ünnepélyt rendez, mely
nek sorrendje a következő: I. Elnöki meg
nyitó s az ünnepelt meghívása. 2. Dalünne
pen. Énekli a városi dalegylet. 3. Üdvözlések: 
a szabolcsvármegyei ált. tanitó-egyesület. a 
nyíregyházi ág. hitv. ev. egyház és iskola
szék, a nyíregyházi ág. hitv. ev. tanitókör, 
Szabolcsvármegye kir. tanfelügyelője és a 
volt tanítványok nevében. 4. A jubiláns vá
lasza. 5. Az ünnepelt élettörténetének váz
latos előadása. 6. Szózat. Énekli a városi

; dalegylet. — Este 8 órakor tánczmulatság 
is lesz az ág. hitv. ev. központi népiskola 
dísztermében, melyre külön meghívók bo- 

I csáttattak ki.
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—  Véglegesítés. Báró Feilittsch Beit hold 
tőispán Öméltósága Inczédy Lajos vármegyei 
helyettesített főlevéltárnokot, a „Nyirvidék- 
vármegyei hivatalos lap felelős szerkesztőjét, 
ki az országos levéltári szakvizsgát a napok
ban tette le Budapesten, állásában végle
gesítette.

—  A Szabolcsmegyei Általános Tanító
egyesület. Nyíregyházán, 1897. nov. 13. d. 
e. 9 órakor az ág. hitv. ev. központi nép
iskola dísztermében rendes közgyűlést tart 
a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Főjegyző jelentése az egyesület évi 
működéséről. 3. Felolvasások: a) Hogyan 
tanítsuk a népiskolai tanulót tanulni? czimü 
tételről Fischer Ármin kisvárdai tanító; b) A 
népiskolai tanítók nemek szerinti csoportosí
tása czimü tételről Nandrássy D. Aurél n iregy- 
házi tanító; c) Mely életkorban kezdődjék a 
népiskolai tanulók iskolakötelezettsége? czimü 
tételről Sikolya Antal volt gávai lanitó. 4. 
Az Eötvös-alap helyi gyíijtő-bizottságának 
jelentése. 5. Vizsgáló-bizottság jelentése az 
egyesület pénz- és könyvtáráról. (I. A jövő 
évi költségvetés megállapítása. 7. Az Orszá-

Bizottság átirata. S. Indítványok tárgya- 
raelyek az alapszabályok 8. g-a értel

mében az elnökségnél bejei- ntvék. — Délben 
közebéd lesz a Korona szálló éttermében. A/ 
elszállásolásról Szabó Endre rk. tanító intéz
kedik. Lakás iránti megkeresés nov. 3-áig 
hozzá intézendő.

— Lóverseny Kisvárdán. A Kisvárda 
vidéki gazdakör a múlt vasárnap, október 
17-én délután a Harsányi Menyhért anarcsi 
birtokán létesített versenypályán lóverse
nyeket rendezett. A versenyek délután l 
órakor vettek kezdetüket. Versenyintézők 
voltak: Harsínyi Menyhért. Nozdroviczky 
György, Szalánczy Bertalan, és Liptuy Béla, 
versenytitkár: dr. Vadász Lipót, pályaorvos: 
dr. Küzmös György, indító: Erős György, 
b iró : Jármy András, lotalizateur-vezető: 
Lalim fi Béla. Igazgatóság: gr. Forgách László, 
gr. Forgách István és Liptay Béla. — Az 
első számot képező tiszti akadály versenyben 
indult négy ló közül első Orosz Gy. százados 
Bihor-ja. II. Az asszonyságok dijában 2 1> 
közül első Liptay Béla Nagykár-ja. III. A 
földmivelésügyi miniszter diját Petrocay J. 
Huszár-ja vitte el. IV. Lovaregyleti dij 5 ló 
közül a Beöthy Bál Aristotelesz-ének zsákmá
nya lett. V. Gr. Forgách László tiszteletdijat 
I ló közül br. Sennyei Géza Fuxiá-ja nyerte 
el. VI. A ..gazdaköri dij4 4 ló közül a 
Liptay B. Béla nevű lovának jutott. A ver
senyeket végül a mezei gazdák versenye re
kesztette be. Verseny után 7 órakor estebéd 
volt a kisvárdai nagy vendéglőben,! a melyet 
táncz követett reggel 5 óráig, amelyben észt 
vett vármegyénk főispánja nejevei együtt, a 
lég fesztelenebb hangulatban maradván a 
mulatságon a késő hajnali órákig. A mulat
ságon jelenvoltak névsorát tudósítónk a kö
vetkezőkben közli velünk. Asszonyok: br. 
Fcilitzsch Bcrthoklné, gr. Forgách Lászlóné, 
Salamon Tódor né, br. Sennyei Miklósáé, 
Liptay Béláné, Ferenczy Emil né, Fcrenczy 
Béláné, Jármy Miklósné, Jármy Andorné, 
Jármy Imréné, Mikecz Dczsöné, Szalánczy 
Bertalanná, Eross György né, Pctrovay Jánosné., 
özv. Szögyény Emi Iné, ózv. Lübhe báróné, 
Harsányi Mcnyhértné, Vay Létemé és Gencsy 
Samuné. Leányok: gr. Lónyay Pálma, báró 
Sennyey Mária, Fáy Margit, Salamon Zsóczi, 
Fcrenczy Margit és Márta, Jármy Ilona, 
Újhelyi Emma, Szögyény Ida, Natália és 
Antónia, Harsányi Mariska és Sárika, és 
Lilissy Emma. Végül közéletünk kitűnőségei 
közül olt voltak: br. Feilitzsch Bért hold, gr. 
Forgách IÁszló, gr. Szapáry György, br. 
br. Sennyei Miklós, br. Sennyei István orsz. 
gyűl. képviselő, Salamon Tódor, Beöthy Pál, 
stb.

— A vasúti ut rendezése. Régóta vajúdik 
Nyíregyházán a^vasuli rendezésének kérdése. 
Az ut ugyanis a mostani szélességében a mai 
forgalmi viszonyoknak már épcnséggel nem 
felel meg. A kiszélesítést azonban nagyon 
megnehezíti, illetve költségessé teszi az ut- 1

test két oldalán elvonuló két széles és mély 
nyílt árok, amely a csapadék vizet a város 
belterületének nagy részéről levezetni van 
hivatva. Az ut kiszélesítése tehát csak ennek 
a két ároknak beboltozása, illetve fedett csa
tornák építése mellett eszközölhető. A csator
nák készítése és az úttestnek makadam rend • 
szerű burkolatnál tartósabb kőburkolattal 

| való ellátása azonban olyan tetemes költség- 
! gél jár, hogy már ez ok miatt is nagy körül- 
| tekintéssel kellett ezen kérdés végleges meg- 
{ oldása körűi eljárnia a városnak. Az útépí

tésről készített terveket műszaki felülvizsgálás 
czéljából a tavaszon ('elküldték a mérnök és 
építész egyesülethez is, sőt az onnan érkezett 
tanács folytán lekérelte a város Mihályfy 
József fővárosi főmérnököt, hogy itt a hely
színén tanulmányozza a helyi viszonyokat. 
A Mihály fy által adott utasítások alapján 
készítette el Horváth Gyula volt ,városi tiszti
mérnök a csatornázás és útépítés terveit, 
amelyek a képviselő testület által elfogad
tatván, előzetes jóváhagyás végett a napok
ban terjesztetnek fel a vármegyéhez. — Az 
igy kidolgozott tervek szerint a vasúti utón 
a mostani két nyílt árok helyén két beton- 
csatorna lesz építendő, továbbá egy beton- 
csatorna a színház mellett s egy nyílt árok 
az érkertnek a vasúti úttól délre eső részé
ben szolgálna az arra lefolyó vizek leveze
tésére. A vasúti utón a kocsiközlekedésre 
szolgáló rész 12 méter szélességben koczka- 
kőburkolattal láttatnék el. Az ut és a csator
nák ekként való kiépítése mintegy százezer 
forintba kerülne. A vasúti ut végleges ren
dezése azonban maga után vonja azt is, 
hogy az ut egészen az ut két oldalán már 
felépítve levő házakig szélesít tessék ki s a 
gyalogjárdák a házak mentén helyeztessenek 
el, mert csak igy biztosíttatnék az útnak 
megfelelő szépségé ék a messze jövő számára 
is elegendő szélt ssége, mert igy az ut 30—32 
méter szélessé tétetnék. Az ut kiszélesítése 
össze!ügg a villamos vasút I. tesitésével î , 
mert a mostani szélesség melleit a vonal 
csak valaim lyik gyalog-uton volna létesíthető. 
Az ut kiszélesítését és kiépítését tehát a vil
lamos vasút tervben levő rpilése is sürgőssé 
teszi, úgy hogy a munkálatodhoz már a jövő 
év tavaszán hozzá kell kezdem.

— Köszönetnyilvánítás. A helybeli görög 
kalli. egyház templomszentelési ünnepélye 
alkalmából a templomépité.-i költségekre ada
kozni kegyesek voltak: id. Bodnár István úr 
7 Irt 50 kr., Szembor Mihály nyir-bélteki g. 
kath. e kész úr 10 frt, Juh. s: Etele ur 2 frt 
50 kr., Ír. Haas Emil úr 2 frt 50 kr., So
mogyi Gyula úr frt 50 kr.. Benczi Gyula ur 
pedig a zenekar dijából a részére járó 10 
Irt elengedésével járult a kiadások kevesbbi- 
tése utján azok fedezéséhez. Az egyház a 
nemeslelkü adakozóknak ez utón is hálás kö
szönetét nyilvánítja.

A nyíregyházi vásártér rendezése. Ez 
is egy régen húzódó és sokat vitatott kérdés, 
hogy hol legyen a vásártér és miként ren
dezessék az be. A vármegye őszi rendes köz
gyűlése szintén a mostani vásártér mellett 
döntött, most tehát már a vásártér beren
dezése következik. Ez azonban szintén nem 
kis és nem kevés költséget igénylő munka. 
Remélhető azonban, hogy a beálló tél folyama 
alatt a szükséges előkészítő munkálatok 
keresztül vitetnek és a tavasz megnyíltával 
a tulajdonképeni berendezési munkálatokhoz 
is hozzá foghatnak. — Ezen munkálatoknál 
azonban minden esetre figyelembe veendő 
lesz az a körülmény, hogy az olcsó és ked
vező közlekedési viszonyok miatt a régi or
szágos vásárok immár legnagyobb részben 
elvesztették régi jelentőségüket s hova tovább 
mindinkább feleslegesebbekké válnak.

— A fogoly fogoly. (Szcnzáczió a pazonyi- 
utczán.) A határban ropognak a puskák. Nincs 
menekvés. A füles és szárnyas vadak egymás
után hullnak el a biztos kezű, vagy szeren
csés Nimród lövései alatt. A nyulak rémülten 
szöknek világgá, a foglyok nagy foltokba 
verődve kerekednek fel és keresnek jobb 
hazát, ahol nincs puskapor szaga a levegőnek.

Egy ilyen menekvő fogoly-sereg egyik köz
katonája kedden délután fáradságtól, vagy 
talán egy gyenge lősebtől kimerültén, el
maradt társaitól és legélénkebb utczáink 
egyikén a Pazonyi-utcza elején, meglapult a 
kocsi-uton. Szegény nem pihenhetett sokáig. 
Kettőn versenyeztek érte. Dezső, a vállalkozó 
szel.emü barna fülü, fehér kutyus és Dezső, 
a madárkedvelő kőmives inas. Megindult a 
hajsza. A fáradt madár rémülten igyekezett 
menekülni, — a Dezsők gyors iramban 
utána. Hol egyik, hol a másik volt közelebb. 
A járókelők csoportosulni kezdtek és vígan 
biztatták a versenytársakat. — Egy csinos 
szoba-cziczus nevén szólitgatta a törekvő 
kutyát: „Fogd meg Dezső!- Egy mes-zes 
ruháju ember energikus hangon kiáltott a 
lihegő ifjúra: „A sipkáddal üsd le Dezső!- 
Druszák! Volt nevetés. Dezső (a két lábú) 
lekapta süvegét és rövid ezélzás után biztos 
kézzel röpítette a bizonytalan czél felé. — 
Dezső (a négylábú) pedig felkapta az el
hajított süveget és uczczu, elszaladt vele. Dezső 
(a kétlábú) nem törődött vele, hanem most 
már versenytárs nélkül maga ugrott a lan
kadni kezdő madár után. „Ha fogoly vagy, 
légy fogoly!- — sziszegte és szerencsés 
hasraeséssel elkapta a foglyot. A közönség 
lelkesen megéljenezte és hogy öröme teljes 
legyen, visszaadta a négylábú Dezsőtől vissza
hódított süvegét is a fáradságtól és boldog
ságtól szuszogni is alig tudó ifjúnak.

— Tűz. Id. Zomborszky Mihály Holló 
utczai háza tegnap szerdán reggel 6 óra táj
ban eddig ismeretlen okokból kigyuladt s a 
tűzoltóság gyors kivonulása és erélyes mun
kálkodása daczára a náddal fedett terjedel
mes épület tetőzete egészen leégett. Szerencse 
hogy a tűznek emberáldozata is nem volt 
mert a lakók még javában aludtak, mikor 
már fejük felelt égett a ház és csak a tüzet 
észrevevő szomszédok által ütött zajt a éb
redtek fel és menekültek a veszedelemből.

— Meglopott hentes. Nagy-Káli dnn a 
napokban Tenkc János hentes mester csen
desen mulatozott néhány barátjával a korcs
ban. Poharazás közben cldicsekedetl vele, 
hogy mennyi pénz van nála. De vesztére 
tette, mert úgy látszik, valakiben felköltőtle 
vele a gonosz indulatot s igy történődéit, 
hogy mire huzamenve, mámorát kialud a, 
azon vette észre magát, hogy az egész pénze, 
mintegy 850 forint, hiányzik. A lopásról 
azonnal jelentést tett a csendőrségnek, amely 
a nyomozást megindította, ez ideig azonban 
eredménytelenül.

— Agyonütötte a fa. Mnránszky András 
favágó két társaival együtt egy elvénült eperfa 
kiásásán dolgozott kedden délután az epres
kert utczai LS-ik számú ház udvarán. A fa 
gyökerét körül ásva, a gyökereket kezdték 
elvagdalni, s bár a fa derekára már rákötöt
tek egy kötelet, hogy majd azzal az udvar 
felé dűtsék le a fát, az előbb kidűlt. mint 
várták, még pedig épen Muránszkyra és olyan 
szerencsétlenül, hogy Mnránszky halva ma
radt a fa alatt.

— Hirtelen halál. Makó .Inna Kiár An
dornál szolgáló szakácsnőt kedden este hír
től n agy szél büdös érte, úgy hogy mire észre 
vették, már halva volt.

— Gyilkos gyermek. Szilágyi András 
12',, éves thassi tiu játékközben meghara
gudott a 2 y# éves Rajtik Jancsira. Eihatá-

' rozta tehát 11 éves társával Pólyák Jánossal, 
ho y a kis haragost meg fogják ölni. — 
Szilágyi András egy vörös nyelű bicskát 
szerzett m igánák, s aztán ez évi julius 14-én 
játékra csalta a kis áldozatot. Játék közben 
a initsem sejtő gyermeket a földhöz vágóik, 
s több késszurást ejtettek a mellén, * midőn 
még ezután életjelt adott mag iról, fojtogatni 
kezdték mindaddig, inig a szerencsétlen 
fiúcska megdermedt testtel miradt a földön.

| Szilágyi András ellen szánd kos emberölés 
büntette miatt bűnvádi eljárás tétetett folya
matba, inig társa ellen azon okból nem 

i leheteti, mert a tett elkövetésekor 12-ik 
I életévét még nem töltötte be. E hó 8 án



ti n y í r e g y h á z a

volt a végtárgyalás s a kir. !őrvt*nyszék a 
liatal gyilkost az emelt vádhoz képest bűnös
nek jelentette s egy évi börtön-büntetésre 
ítélte.

—  A munkácsi pénzhamisítók. Nagy fel
tűnést keltett annak idején annak a nagy ki
terjedésű pénzhamisító bandának a felfede
zése és kinyomozása, amely különösen az 
északkeleti Magyarországot árasztotta el ha
mis tiz forintosokkal s amelynek Ujfehértón 
akadtak nyomára. A budapesti törvényszék 
előtt a múlt héten folyt le ez ügyben a 
több napig tartó végtárgyalás, melynek 
befejeztével a banda tagjai közül Welber 
Samut öi évi, Welber Jourt hat évi, Helbrunn 
lierskot harmadfélévi fe^-yházra, Sternberg 
Mózest pedig egy évi börtön büntetésre Ítélte.

— Piroska Ci-árdás czimen iSáray Elemér 
a Benczy Gyula zenekarának kedvelt első 
hegedűse 3 dallamos és talp alá való csárdást 
szerzett Koczok Piroska úrnőnek ajánlva. A 
Piroska csárdás egyelőre csak Írott kottában 
a szerzőnél 1 forintért kapható.

— Photoplasticum. Pár nap óta érdekes 
mutatványok lathatók a központi ág. evang. 
népiskola tornacsarnokában. Kozicska György 
photoplasticonja az, amelyet változatos rnűso- 
laval nemcsak szórakoztató, de tanulságos, 
időtöltésül ajánlhatunk olvasóink figyelmébe.

Egy szenzácz ió  a la p ta la n 
sága .

Nagy ! eltűnést és széles körben nagy 
meglepetést keltett pár bő előtt dr. Laufer 
Jliksa nyíregyházi orvos letartóztatása.

A vádat egyik barátja emelte ellene, 
aki nagyobb összeg erejéig kezességet vállalt 
érte s mikor dr. Laufer pénzügyi dolgait 
már rendezni képes nem volt és a hitelezők 
a kezes ellen fordultak, ez először a dr. 
Laufer rokonságához fordult a hitelezők ki- 
e.égilése czeljából. A család tagjai azonban, 
— mint beszélik — összejátszásra gondolva, 
a fizetést megtagadták.

Erre a hitelezők által szorongatott kezes 
a család több tagja ellen csalás miatt fenyilő 
feljelentést telt.

A feljelentés alapján ugyan a család 
többi tagjai ellen a vizsgálat sem volt el
rendelhető, — azonban dr. Laufer Miksa 
és neje ellen a vizsgálat elrendeltetett, sőt 
dr. Laufert, nehogy a vizsgálat eredményét 
esetleg meghiúsíthassa, a vizsgálóbíró letar
tóztatta, pár nap múlva azonban már sza
bad lábra helyezte.

A vizsgálat ezen előzmények után hóna
pokon át folyt, minthogy azonban annak 
során a panaszlott ellen a legkisebb terhelő 
adat sem merült fel, a kir. ügyészség az el
járás beszüntetését indítványozta s a királyi 
törvényszék büntető tanácsa a folyó hó ló-én 
tartott ülésében a további eljárást beszün
tetni határozta.

E határozat a következő:
Őfelsége a király nevében! A nyíregy

házi kir. tszék mint büntető bíróság magán
okirat hamisítás büntette és egyeb miatt 
terhelt dr. Laufer Miksa és társai elleni bűn
ügyben, a megtartott vizsgálat és a királyi 
ügyészségnek 1897. évi 5892. kü. sz. a. elő
terjesztett indítványa után alólirt napon tai- 
tott bűnügyi tanácsülésében következőleg 
végzett:

Léderer Ignácz nyíregyházi lakos által 
a nyíregyházi kir. ügyészséghez ln97. évi 
junius hó 14-én beadott s 3726/97. B. sz. a. 
iktatott leijelentés folytán dr. Laufer Miksa 
nyíregyházi lakos ellen a Btk. 379. és 380. 
Sg-ai ala eső csalás bűntette és a Btk. 401. 
g i s 402. gg-aiba ütköző magánokirat ha- I 
misitas büntette miatt dr. Laufer Miksáné 
szül. Burger Irén és Burger Mór nyíregyházi ; 
lakosok ellen a btk. 386. g-ba ütköző csalás 
bűntette miatt megindítóit bűnügyben a to
vábbi eljárás megszüntettetik.

Indokolás: Léderer Ignácz nyíregyházai 
lakos azon leljelciitesí t tte, hogy ót dr.

Laufer Miksa 1889. évben váltókezesség el- 
válalására felkérvén, számtalan váltóját kezes
ként aláírta, azonban dr. Laufer Miksa az ő 
bizalmával visszaélt, mert a törlesztési vál
tókat újabb kölcsönök felvételére használta 
fel, s igy 9380 Irt váltókezessége 19657 írtra 
emelkedett.

Továbbá panaszolta, hogy dr. Laufer 
Miksa váltóin dr. Laufer Miksáné, sz. Burger 
Irén is kibocsátóként szerepelt, ki midőn a 
váltók esedékessé lettek s nem rendeztettek, 
ingatlan vagyonát színlelt tartozása fejében 
édes atyja, Burger Mór által jelzálogilag 
meglerheltette, panaszolván még azt is, hogy 
az 1. n. sz. a. panasznál 14.-vel jelzett 1895. 
évi október 16-án kelt, Burger Irén nevé
vel ellátott biztosítéki okmányon dr. Laufer 
Miksa a neje nevét meghamisította.

Dr. Laufer Miksa a vizsgálat során ha
tározottan tagadta, hogy ő a Léderer Ignácz 
által neki aláirt törlesztési váltókut újabb 
kölcsönök felvételére használta volna fel, ha
tározottan állitván, hogy valahányszor újabb 
kölcsönöket vett fel, mindannyiszor L derer 
Ignácznak azt tudomására hozta. Dr. Laufer 
Miksa ezen állítását a panaszos mivel sem 
tudta megdönteni, ellenben az támogatást 
nyert Gzukker Henrik vallomásában és némi 
részben a dr. Flegmáim Jenő ügyvéd vallo
másában is, igy nem sikerült a vizsgálat során 
panaszosnak azt kimutatni, hogy a D.-vei jel
zett biztosítéki okirat hamisított lenne, és hogy 
azon követelés, mely miatt Burger Mór jel
zálogilag biztosította magát a dr. Laufer 
Miksáné ingatlanára, színlelt lett volna; mert 
dr. Laufer Miksáné maga beismerte, hogy 
ezei: okmány az ö tudjával és beleegyezésé
vel jött létre s illetve az ű nevét férje dr. 
Laulér Miksa az ö tudta és beleegyezése 
folytán irla alá, sőt panaszosnak a feljelen
tésében felhozott azon .állítása, mintha ezen 
D.J alattinak érvényeségét dr. Laufer Miksáné 
bármikor megtagadta volna dr. Flegmann 
Jenő vallomása által egyenesen megczáfoltatik. 
A mi pedig a színlelt ügylet készítését illeti, 
arra nezve sem  tudóit panaszos az állításnál 
egyebet felhozni, ellenben Burger Mór a 
Sztempák Jenő vallomásával támogatotlan 
eléggé bizonyította be, hogy leánya ellen 
ezen követelés, melyre nézve magát jelzálo
gilag biztosította, jogos volt, miért is ily 
körülmények közt, ahol panaszos legtávo
labbról sem tudta lerheltek ellen azt bizonyí
tani, hogy azok irányában büntetendő cse
lekményt követtek el. dr. Laufer Miksa ellen 
a btk. 379. s 380. g-ba ütköző csalás bün
tette és a 401. és 402. §-ai alá eső magán
okirat hamisítás büntette mialt, dr. Laufer 
Miksáné sz. Burger Írén és Burger Mór ellen 
a btk. 386. g-a alá eső csalás büntette miatt 
folyamatba tett eljárást megszüntetni kellett.

Különfé lék.
Amerika legrégibb térképe. A földrajzi 

tudósok előtt ismert dolop, hogy a nyugaton 
fölfedezett uj világrészt Waldseemüller térké
pész még 1507-ben, teliát 15 évvel a fölfe
dezése után, elnevezte Amerikának. Azt azon
ban eddig nem tudták, hogy mikor jelent 
meg először ez a név a térképen. Tatcher 
■mgol geográfus Amerika fölfedezéséről Írott 
uj könyvében azt állítja, hogy az első Ame
rika elnevezéssel ellátott térkép 1520-ban, 
Ptolomeus híres földrajzának velenczei kia
dásában jelent meg. Eltér bonni tanár azonban 
nemrég egy 1510-évi kelettel ellátott kézirati 
térképet fedezett föl a bonni könyvtárban, 
mely Ploloineus földrajzának 1482. évi kia
dásához volt hozzáfüggesztve. Ezen a tér
képen az uj világrész déli része Terra Ame
rika névvel van ellátva. Henricus Gloreanus, 
aki ezt a térképet szerkesztette, a 10. század 
kiváló és sokoldalú tudósa volt, ki századá
ban nagyban terjesztette a fölvilágosodást és 
a bölcsészeién kívül teológiával, történelem
mel és leginkább földrajzi kutatásokkal fog- ' 
lalkozott. De nagyon valószínű, hogy az 6 
1510. évi térképénél is előbb jelent meg az

Amerika elnevezés Waldseemüller egy régebbi 
térképén, amely azonban elveszett. Az Ame
rika elnevezés alatt akkor csak Délamerikát 

I értették, mig az északi részt Ázsiához szá- 
! mitolták.

A házasélet hatása az életkorra. Szegény 
| agglegények ! Most már statisztikailag is reá- 
; tok olvassák, hogy rövidebb ideig éltek, mint 

a házasemberek. Persze, hogy ezt is egy 
szobatudós találta ki, aki számos vizsgá
lódás után konstatálta, hogy a házasélet az 
élet megóvására fölöttébb üdvös! Egy fran
cia statisztikus szerint az a férfiú, aki 30 
éves korában nősül, 11 évvel toldja meg az 
életét, a 35 éves korában nősülő férfiú 8 
évet s a 40 éves korában nősülő G évet nyer. 
Az 50-ik éven túl nem jár haszonnal a házas
ság. A legérdekesebb ebben a dologban az, 
hogy az illető statisztikus titokban háZUsság- 

, közvetítéssel is foglalkozik és még érdekesebb 
az, hogy kilencz eladó lánya várja a meg
rémült agglegényeket.

S z e rk e sz tő i üzenetek.
— Egy uj módi családapa. A „régi módi ina- 

ládapau köszöni az elismerést, valam int a jó  kiván- 
ságokat. Az utóbbinak tekintetében azonban 
egyelőre még „várakozási állományba helyezi ma
gút a szokásos illetm ények nélkiil“. mint előttünk 
k ijelentette . — Mi pedig a magunk részéről épen- 
séggel nem „örvendetes tudomásul** vesszük, hogy 
a földrajzban meg azt akarják e lh ite tn i a  polgári 
leányiskola növencíéki-ivel. hogy M agyarországnak 
11 minisztere van és hogy Nagy-Kállót. tu lajdon
képen Nyír-KálJónak hívják. Igazán sajnos, hogy 
ilyen tévedések is fordulhatnak elő tanköny
ve . ben.

L ogika, ' 'a  .i t.'.lib.-k kö/.ött a k■"•vetke
zőkkel kedveskedik nekünk: -Minden dolognak két 
vég* van A botnak is két v g - van. a bot t hát 
dolog Amelyik botnak azonban egy vége fincs az 
nem léte ik. A mi pedig nem létezik, az semmi. A 
semmi tellá t o yan bot. amelynek **gy vége sínes. 
Hol i t t  az igazság? “ Hát fogy hol i t t  az igazság? 
arra magunk is kiváncsiak vagyunk. Hanem ha a 
semmit akarta  definiálni, a t t  rövidehben is megte
hette  volna azzal a tré fa • me határozással, hogy 
„a semmi olyan nyeleden kés. amelynek pengéje 
soh’ sem volt !■* — Ha azonban annyira szereti a 
„dolgok végit**, hát miért nem gondolt inkább a 
kiflire? hássa annak is két vége van A „kifli 
két“ végé-ről ju t  azonban eszünkbe egy másik 
régi tréfa. Úgy látszik Önnek van elég deje ilyen 
„hívságokon** törn i a fejét. -- hát mondja meg 
nekünk, hogy miért nem eszik meg n pékek a maguk 
sütötte kiflik régeit '  A gondolkozásra 8 napnyi időt 
engedünk s ha k italá lja , ju ta  múl megengedjük, 
hogy Ön a pékek által o tt hagyott kiflik végeit is 
megehesse.

ad 4092/1897. P.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldőit Írnok az 18SI. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 
2965/96. V. számú végzése által a n.-károlyi 
kereskedelmi és iparbank végrehajtató javára 

í Fúró Sándor alperes ellen 213 frt tőke, 
ennek 1896. év január hó 7-ik napjától 

; számítandó 6®/. kamatai és eddig összesen 
64 Irt 33 kr. perköltség-követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
hiróilag lefoglalt és 590 frlra becsült ökör, 
borjú, tinó, szekér és rozsból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a4692./1897. P. számú 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis B.-Ábrányiján alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1897-ik év oktöhrr hó 30-Ik 
napjának délelőtt 8 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t. ez. 107. g-a értelmében a legtöb
bet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. g-aban megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Nagy-Kallón, 1897. évi október hu 
12-ik napján.

Ilenedck Lajos,
10—1—l kir. jbirósápi írnok.
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KEBESKEDtS > „ Z Ó N Á H O Z "  HTIREGYHAz AH, VÁM SÉ-TtH  (Ferlitsta BuJnlí-léle Ili;).
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a „ZÓNA“- 

l i O Z  czimzett kereskedésemben a következő, a téli idényre szükséges czikkek m G S Ó S
olcsó árban "CT? kaphatók, ugymiut:
Női, férfi és gyermek trikó ingek, úgy

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

schiffon 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 Schaolok, zsenilia 

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

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

ezérna és pamut vásznak.

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

és csipke függönyök.
Valódi ezérna abroszok, asztalkendők 

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

csipkék.
Legfinomabb Moarcé, feil és double 

selyem szalagok.
Legfinomabb fehér, színes és Moár díszek. 

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

Magamat s üzletemet a nagyérdemű közönség jóindulatába
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Legfinomabb női, férfi és gyermek Jfiger 
ingek.

Legfinomabb gyermek patent harisnyák. 
Legfinomabb Jfiger, Imperial és ber

lini pamut.
Legfinomabb női és gyermek valódi 

halcsont fűzők.
Legfinomabb mosdó szappanok.

„ illatszerek.
Legfinomabb bőr és czeluloid pénz- és 

szivar-tárczák.
Valódi aczél zsebkések.
Valódi teknősbéka díszhajtűk. 
Legfinomabb atlasz és casmér paplanok. 
Egy darab tőrök paplan ára 1 írt 30 kr. 
Legfinomabb és divatos férfi és női 

nyakkendők.
Legfinomabb férfi selyem nyakkendők 

csak 12 kr.
s pártfogásába ajánlva, maradok 

különös tisztelettel

sTakobovits Adolf,

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 haj, szakáll és bajusz 

ápolásához szükséges összes szerek és 
eszközök dús választékban kaphatók.

Tisztelettel

Major István,
6 - 8- 3) borbély és fodrász.

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

N Y I R E O I  H Á Z Ó lN , I 'A Z O N Y I - U T C / . A  ÍO .

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 mi}!, /m issel tirb 1.20, fi flrb 1.50. 12 tlrb 3 —
Visít és visít „ :i 1.50. fi .. 2.50. 12 .  4—
Cubinet és Cib. ,. 3 3.50. 0 .. 0. . 12 .. 10.—
Ma kn r t ........................... 5.— , 0 .. 8.— , 12 .. 15.-
B uui/o ir  ........................... 3 0. - , 0 .. 10.— . 12 .. 18.—

Nagyobb képt k 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
(K -;l—a i Babar F erenci, fényképész.

i, $ * 2 * * 3 $  W W  W W  *8® T S ®  *8®  *8SS *8®

HIRDETMÉNY.
Nagybani bevásárlási utániból visszatérve, tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy az összes

téli és divat ujdonsági czikkeim megérkeztek, u.
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Haktúron tarlók rengeteg n a g y  választék ban  és fe le tte  o lc só  á rako n  valódi J á g e r -fó le  a lsó
ru h ák a t, férfiak, n ők és g ye rm e k e k  számára. Továbbá mindennemű harisnyákul, kézijükét, női Idusokat, köténye
ket, alsó szoknyákat, különféle szinben, férfi és női sapkákat és múltokat.

A legújabb, a mostani divat szerinti férfi schiffon ingeket és lábravalókat, gallérokul, inansettákat, zsebkendőket, 
esernyőket, sétabotokat; valódi kn tya -b ő r  és classee keztyüket. nyakkendőket, a legjobb gyártmányú nyúlszőr kalapokat, 
minden kigondolható formában és szinben.

Készletben tartok a legújabb párisi divat szerinti minden kigondolható szinben és szélességben női ruha-diszeket. úgy
mint: valódi angora bőr, különféle madarak tullai, hattyú és minden másféle prémek, bársonyok, gyöngy- és zsinór-díszek, 
rüsebök, vitézkötés és zsinórozások, szalagok, csipkék és még ezer, meg ezer más divat újdonságok pipere és rövidáru czikkekben 
rendk ívü li o lc só  árakon .

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

3-3-3) Deutsch Menyhért,
kereskedő, p a xo n yi-u tcxn  S. s ió m .
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Üzletemet újból dúsan fölszereltem, s az 
jelenleg SzabolcsiuegJÓben a
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legnagyobb

butor-ríiktá r,
hol úgy a legegyszerűbb, mint díszes stjlszrrii 
háló, ebédlő és sálon berendezések, valamint 
egyes bútordarabok nagy választókban s ju tá 
nyos árakon szerezhetők be.

Mely körülményre a nagyérdemű közönség 
figyelmét tisztelettel felhívom

H E I D E R  A M T A L
(előbb Varga Károly),

Xyirezyháziín, pazonyi-utcza (1. sz.;r. 3-3)
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Hirdetmény.
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| H ir d e tm é n y .
s A debreczeni-utcza 2-ik számú italmérési |
I engedélyivel felruházott. 3 ntezára szolgáló fi
i sarok-ház, amelyben ez idő szerint is jofor- E
| g a l m u  k o r c s m a  van, s z a b a d  k é z b ő l

eladó. I
Bővebb felvilágosítást nyújt (Ír,. I’rok I

G y u l a  ügyvéd, iskola-utcza ld-ik szám (Besse- 1
uyey-ház) (3—1 - 3 )  I
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Nyíregyháza város évről-évre emelkedőben van ; 
így tehát sem a modern kor vívmányai, sem a mind
inkább terjedő általános műveltség elől nem zárkozha- 
tik el. Ez okozta, hogy most még egy hetilap indult 
meg városunkban, mely bizonyára az egész nagy közön
ség, s minden egyes polgár érdekeit szem elolt fogja 
lat tani.

Mi is felhasználjuk az alkalmat, hogy immár ezen 
uj lápnál; c czélra szánt hasábjain tisztelettel figyelmez
tessük a mélyen tisztelt közönséget üzletünkre mely 
Nyíregyháza város és e megye lakosságának nagyru- 
becsült bizalmát már több éven keresztül szerencsés 
volt kiérdemelni, úgy Ízléssel kiválasztott

S0T modern árúi,
valamint á r a i n a k  s z o l id s á g á n á l  fogva is.

Állandó nagy raktárt tartunk rövidáru, női és férii 
divat czikkekből, sport díszmű árúk. bőr, ipar. utazó, 
lovagló, vadász és játékszerekből, pipere szappan i > 
illatszerekből.

Az őszi és teli idényre gyermek, férfi és női Jager 
alsó ruhák, pamut és gyapjú kötött harisnyák és kesz
tyűk. Mindenféle posztó és bőr czipők és vadasz csiz
mák: asztrakan, sealskin és Bieber sapka és karmantyúk, 
s gallérok. Fiú és férfi ing, gallér, kezdő és nyakkendők.

Ló és kocsi takaró, angol pokróczok, plüscli taka
rok, úgyszintén szobaszőnyegek. Gyűrnek kocsik. Virág 
és vizité asztalkák.

Mihamar időszerűvé váló november 1-jére 
s írk o sz o rú k  1 fittől 10 frtlg nagy választékban.

R u z s o n y i t e s t v é r e k :
müiparárú raktárában.

(4—3—3, Iskola-utcza 3., a „Zöld papagájhoz."
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Gyász kalapok 
nagy választékban.

f

Szabolcs- és Hajdumegye
l e g n a g y o b b

VJ v ú j  . ..V ■ V. ■ . C A-

Nagy raktár 
női blousokban.

( 7 - 3 - í )

j
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Női felöltő és Női kalap
központi árúháza

f

i

N y íreg y h áza  pazonyi-u tcza. -  F ő -üz le t: D ebreczen.
1897. ő sz i é s té li idényre

az ú j d o n s á g o k  már  m e g é r k e z t e k .

Óriási vál£LS:zté:k:lD£in.
M e g l e p ő  o l c s ó  á r b a n

Nagy raktár j: 
r női blousokban. fv>- 9

ma, f-va r.n p

ka.plna.t61c. j Gyász kalapok \
| nagy választékban. ^

Nyomn'o't Nyíregyházin Jó ta Klek könyvnyomdájátan.




