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E gy  fü ggő  kérdés.
A napok lián a fiatal boldog pár 

k ö tö t t  házasságot az á llami anyakönyvi 
h ivata lban. Minthogy most m , r  ez a 
hivata l  a földszinten, a rendőrség h i
vata los helyiségeivel szemben van el
helyezve, az egész násznépnek és a 
liatal párnak is a rendőrség a jtói e lő t t  
ácsorogni szokott mindeuféle szedett-  
v e te t t  nép között  ke l le t t  elvonulnia.

Egy valaki, aki a  m en e te t  nézte, 
öukényte lenül  is a z t  a  kérdést ve te t te  
fel: vájjon mi tö r ténnék  akkor, ha 
útközben egy ügyes kezű jómadár o t t  
azon a sö té t  folyosón, a  tolongásban 
lehúzná a menyasszony ujjáról a jegy
g y ű rű t  I

Ez a nem is olyan nagyon képte
len kérdés j u t t a t j a  eszünkbe a városi 
hivata lok  czélszerűhb és megfelelőbb 
elhelyezésének függőben levő kérdését.

Még nem is olyan régen azt h i t 
ték a  városházáról,  hogy Nyíregyháza 
szám ára  un t ig  elég lesz az idők vég
telenségéig. Nem is olyan régen meg 
is fért  benne a vármegye is a tö rvény
székkel együtt .  Ma m ár  ezeknek külön- 
kühm akkora  palotá juk van, m in t  
maga a városháza.

Mikor aztán a vármegye meg a 
törvényszék a sa ját  palo tá jukba Köl
töztek, az addig szerte szórt városi 
h ivata lok  költöztek bele, az épületnek

A  „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA.
N yíregyházi levél.
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Mélyen tisztelt Szerkesztő úr'.
Mindenekelőtl arra kérem, hogyha az 

eddig leírotlakat elolvasta, ne tegye le ké
zéből kéziratomat. Olvasson cl pár sort, s 
aztán nem bánom juttassa soraimat papir- 
kosári sorsra. Nemde furcsa, hogy helyből 
Írom levelemet és nem 273 kilométernyi 
távolságból? Két angol utazott együtt, egy 
és ugyanazon vendéglőbe szálltak, együtt 
étkeztek, folyton együtt voltak és mégis le- 
rélileg érintkeztek egymással. Ez legyen 
legfőbb mentségem.

,A levél nem pirul el.' így szól egy 
botokud (vagy talán pápua) közmondás. 
Keretében tehát sok minden elfér. Sietek 
azonban kijelenteni, hogy föltétlenül prűdé 
leszek. Ezerszer inkább unalmas, de szemér
metlen soha. A mi az unalom előlcges 
említését illeti, azt hiszem ez igen termé
szetes dolog, mert ugyan miféle érdekes 
dolgokat tudnék is én mondani saját váro
somról? Mindenesetre igyekszem, hogy lehe
tőleg olyasmit fedezzek föl, amit helybeli 
napi és heti lapjainak még nem mentettek 
ki teljesen.

egy jó részét azonban a pénzügyigaz
gatóságnak, meg a királyi adóhivatal  
részére adták  bérbe.

így köve tkeze t t  be az az állapot,  
hogy a  város részére fen ta r to t t  helyi
ségek elégtelenek maradtak, s akkor 
egy emeletes szárnyépületet  to ld tak  
hozzá. Ebben az uj épületrészben t a 
lá l tak  elhelyezést a levéltár,  a mér
nöki, a községi bírói hivata l,  no meg 
az istállók.

Az idó h a la d t  s annak haladásá
val fejlődött a  város, szaporodtak a 
hivatalos teendők, de a hivatalok is.

Ma már úgy áll  a dolog, hogy a 
díszes pa lo tában  szorong a város. De 
szorong a  pénzügy igazgatóság is, ahol 
három-négy hivata lnok dolgozik egy 
helyiségben, szorong a királyi adóhi
vata l  is, ahol az. évról-évre szaporodó 
nagy könyveket nem tudják m a már 
hova elhelyezni.

Hogy a városi hivatalok elhelye
zése nem megfelelő, azt mindenki 
tudja, aki közölök bármelyikben meg
fordul. A községi biróság ké t  szobá
ban van elhelyezve. Az egyikben t á r 
gyal a  biró, sokszor nyolcz-tiz vára
kozó fél jelenlétében, akik le sem 
tudnak  ülni. m er t  nincs hova. A másik 
szobában dolgoznak a leírók, még több 
várakozó fél jelenlétében, akik szintén 
álldogálni,  ácsorogni kénytelenek. — 
Ilyen környezetben tö r tén ik  a kóz-

Mosl pedig átöltözöm, úti ruhát ve
szek magamra és fölfedezem Nyíregyházát.

Első állomás: a Bessenyei-kert.
Furcsa ugyan mikor valami nem az 

elején, liánéul a közepén kezdődik, de sor
rend tekintetében néha a fontosság határoz. 
A Bessenyei-kert tudniillik a város kellő 
középén lekszik, tehát fontos hely. A ki 
esetleg igy sem volna képes ráakadni, az 
igazodjék el pontosabb gcographiai meg
határozásom után. Határai tehát: délen a 
Preisz-fele kávéház, keleten a Korányi pa
tika; nyugaton a vármegyeház, északon a 
Nemzeti korcsma és végül északkeleten a 
féderes talyigások köpködő klubbja. A kert 
derékszögű háromszöget képez, sodronyos 
kerítéssel van körülvéve, van rajta ót ajtó 
és van benne tizennyolcz lócza, .ezek közül 
hat karos.

Van végül a kertben a délutáni órák
ban egy miniatűr kisdedóvó, ezek kíséreté
ben nehány, duzzadó ruhája bonne és 
végül nagy tömege a különböző korú, ne
mű és rangú életunt egyéneknek. A
kert jó, rossz időben egyaránt megtűri a 
sétálókat, ámbár az utóbbiak rendesen csak 
a jó időben szokták a kertet fölkeresni. A 
kert reputációja érdekében kénytelen va
gyok megemlíteni még azt is, hogy türel- 
messeg tekintetében ritkítja párját, a benne 
sétálók közül az elmondott viczczekert még 
eddig egyetlen egye! sem vetett ki magából.

ségi bírói igazságszolgáltatás és még 
hozzá rosszul világított ,  sö té t  helyi
ségekben, közvetlen szomszédságában 
azoknak a helyiségeknek, amelyekről 
nem szokás hangosan beszélni.

Hasonlatosak ehhez a rendőrség 
hivatalos helyiségeinél uralgó állapo
tok. A rendőrség rendelkezésére egyet
len tágasabb helyiség áll, — o t t  há 
rom ember dolgozik, akiknek nem 
egyszer annyi emberrel van dolguk, 
hogy azok be sem ftrnek, hanem a 
folyosón állják el a közlekedést A 
rendörtanácsosnak m ár  csak akkora  
szobája van, hogy abha három ember 
be sem fér egyszerre. Kénytelen t e h á t  
egy másik szobában tárgyalni,  ahol 
ugyan három ember elfér, de m ár  a 
negyediknek sarkára  nyitja  az a jtó t ,  
aki be akar  lépni. Ilyen körülmények 
között  legnagyobb része azoknak, a  
kiknek a rendőrséggel dolguk van, 
a kik pedig köztudomás szerint nem 
igen tartoznak a szellemi vagy pénz- 
arisztokrácziához. a  szűk, sö té t  folyo
són kénytelenek ácsorogni; épen azon 
a folyosón, amely az anyakönyvi hiva
talhoz is vezet, amelyen t e h a t  a nász
nép. a mirtusz-koszorus piruló  meny
asszonynyal és a fehér keztyüs boldog 
vólegénynyel ezen a díszes ácsorgó 
társaságon kénytelen u ta t  törni.

Csak futólag említjük, hogy ugyan
ezen folyosóról uyilik a városi orvos-

Arról azonban, hogy mindig ily türelmes 
lesz, nem kezeskedem.

A kert egyik díszterén áll a Bessenyei 
György szobrának talapzata, ót darabban és 
költői rendetlenségben. A kövek eme poétái 
rendellenessege különben szerfölött alkalmas 
ihletgerjesztésre, a helybeli tárczairók jelen
tékeny százaléka e helyre jön elkövetendő 
bűneihez inspirácziót meríteni. A kövek ugyan 
jobban szeretnék ha valaki megtisztítaná 
őket a piszoktól, de azért nem lármáznak. 
Ha tagjai volnának a városi tanácsnak, majd 
máskép beszélnének (Jó thénia Belfi urnák. > 

Különben minden délután pont három
negyed hat órakor mindig akad egy szel
lemes individuum, aki a legmagasabb kőre 
föllép es igy szaval:

.Nem vagyok szobor,
Lte nem is fáj semmiféle tagom!' 
Föltettem magamban, liogy a legelső 

nap, amikor ez a jelenet elmarad, öt forin
tot adok valami jótékony czélra. E dicső 
nap elérkeztél meg egyre várom.

Második állomás: A Korona. Azt hiszem, 
első sorban demokrata érzelmeimre (ha 
zeneszerző volnék, ez érzelmeim alapján 
más rég irtani volna egy operát) vet legin
tenzivebb fényt az a körülmény, hogy azo
kon a helyeken teszem le legelőbb útitáská
mat, hol a társadalom legheterogénebb elemei 
adnak egymásnak találkozót. Menjünk be 
legelső sorban is a kávéházba.



főnök hivata los szobája is, —  azt 
meg m ár  em lí ten i  se igen merjük, 
hogy a  rendőrség fogháza és toloncz- 
helyisége milyen és milyen á l lapo t
ban van, m er t  még tudom ást  venne 
ró la  a fogházfelügyelö-bizottság.

Nem kevesebb kifogás alá esik a 
városi  adóhiva ta l  elhelyezése is, ahol 
m a külön geográfiái ismeretek szük
ségesek ahhoz, hogy valaki nemes 
honpolgári  kötelességének eleget te 
hessen.

Csak a  nagyobb, szembetűnőbb s 
a  nagy közönség, v a lam in t  az illető 
h ivata lok  érdekeivel legkevésbbé össze
férő h iányokat  em l í te t tü k  fel a  város
házában e lhelyezett  hivata loknál,  m ert 
az összes hiányok felsorolására he
lyünk se volna elég.

Es a  mi a dologban a legsaját- 
ságosabb, az az, hogy ezeket a h iá 
nyokat  ismeri mindenki. Ismeri maga 
a város képviselőtestülete is, amely 
m á r  a m últ  év nyarán  az ez évi 
költségvetés tárgya lása  a lkalmával 
u ta s í to t ta  a város tanácsát,  hogy e 
hiányok orvoslására javas la to t  tegyen.

Azóta nem ju to t t  eszébe, ta lán  
a lka lm a  sem volt a képviselőtestület
nek, hogy a tanácstól megkérdezze: 
m ikéu t  gondolkozik e kérdésről?

Nemsokára a m últ  évi zárszáma
dások kerülnek tárgyalás  alá. Akkor 
ta lán  eszébe ju t,  hogy megkérdezze.

Kiváncsiak vagyunk, hogy m it  
fog felelni a tanács  a sok függőben 
levő kérdések emez egyikére?

Közügyek.
—  A vármegye közigazgatási bizottsága.

valamint az árvaügyi felebbviteli kúldóitség 
e havi ülését a hó második csütörtök nap
jára “sö ünnep miatt a következő napon, 
vagyis 10-en fogja megtartani.

Bonneok és szoptatós dajkák itt ugyan 
nincsenek, de azért a társaság még igy is 
meglehetős tarka. Látni itt ugyanis mag
nósokat és huszártiszt két. gabonakereskedő
ket es zsidókat, vigéczeket és viczczelőket, 
tanárokat és szellemóriásokal, jogászokat és 
naplopókat, újságírókat és dzsentelmeneket, 
ügyvédeket és öntötteket, Írnokokat és Író
kat, — a csoportozat lehát oly szindús, 
mintha legalább is Shakspearc összes darab
jaiból szakították volna ki.

Baumeiszter ur, a bérlő lapokat is tart. 
A következő újságok és folyóiratok nem 
.járnák: Nemzet, Magyar újság, Függetlenség, 
Alkotmány, Hazánk, Magyar Állam. Magyar 
Újság, Kakas Márton, Bolond Istók, Uram- 
batyám, Vasárnapi Újság, üj Idők, Magyar 
Géniusz, Krónikás, a külföldi lapok közül, 
a Figaró, Temps, Times és az Illustration. 
A többi létező újság — nehány kivételevei 
— mind jár. A publikum szellemi meg
erőltetése tehát föltétlenül ki van zárva.

A kártyáknak ellenben mindenféle neme 
képviselve van, kezdve a közönséges tartli-, 
kalabriász-kártyától, egesz a makaó-, tarokk- 
es paczika-kárlyáig.

A kaszirnők meglehetős csinosak, elte
kintve természetesen attól az időponttól, mi
kor a kaszirfrajlák teljes hiánya miatt a 
portás, vagy valamelyik pinczer ül a cog- 
nacos és likőrős üvegekkel elhatikádozott 
helyre. — A kávéház reputációja érdekében 
különben síelek kijelenteni, hogy kassziros
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—  Közgyűlés a városnál. Nyíregyháza 
város képviselőtestülete a múlt héten, pén
teken délután rendkívüli közgyűlést tartott. 
A városatyák azonban, bár tárgysorozaton 
állott a Kossuth Lajos emlékét bemocskolni 
akaró Zimándi és Zelenyák páterek dolga, 
illetőleg Beniczky Miksának ellenükben a 
város közönségének megvetését kimondatni 
kívánó indítványa, meglehetős lassan és gyér 
számmal gyülekeztek össze.

Némelyek ez ok miatt a közgyűlés el
halasztását is indítványozták, azzal az indo
kolással, hogy értesülésük szerint a tanyákon 
lakó képviseleti tagok nem kapták meg a 
közgyűlésre szóló meghívókat, a közgyűlés 
azonban a meghívók kézbesítését tanúsító 
vetivek felmutatása után az elhalasztásba 
nem egyezett bele. A polgármester azonban 
megígérte, hogy a meghívók kézbesítésével 
állítólag űzött visszaélések tárgyában vizs
gálatot tart.

Ezen bevezető előzmények után a gyű
lés áttért a tárgysorozat egyes pontjaira.

Ezek elsője, mint említettük, a Zimándiék 
ellen irányuló indítvány volt. Az indítványt 
Májerszky Béla főjegyző olvasta fel egesz 
terjedelmében, amelyet aztán benyújtója: 
Beniczky Miksa nehány szóval meg is indo
kolt, erős, de helyén való kifejezésekkel róva 
meg a hiéna lelkű két megtévelyedett hazafi 
inenthetlen eljárását. Mint előre várni lehe
tett, az indítvány ellenében egyetlen hang 
sem emelkedett és a közgyűlés egyhangúlag 
határozattá emelte azt Mikecz József azon 
kiegészítő indítványával együtt, hogy az a 
Zimándi és Zelenyákhoz csatlakozott Lep
sényi Miklósra is kiterjesztessék.

Ezután a vármegyei határozatok követ
keztek, amelyeket a közgyűlés egyenként tu
domásul vett s amelyek közül nevezeteseb
bek az uj városi szervezkedési szabályrende
letre vonatkozó azon határozat, amely a 
szabályrendeletet egy ad hoc bizottságnak 
adta ki tanulmányozás czéljából, továbbá 
amely a városi mérnöki hivatal ideiglenes 
szervezését és betöltését jóváhagyja.

A színház megvételéie vonatkozó kér
désben a képviselőtestület tagjainak általá
nos többsége nem lévén jelen, érdemleges 
határozat nem volt hozható.

A folyó évre szóló közmunka összeirási 
lajstrom bemutatásával kapcsolatban a köz
gyűlés a közmunka váltságárat egy igás nap
szám után a folyó évre is 2 forintban, egy

nőkben mindeddig csak akkor volt hiány, 
amikor külömböző helyekről (huszárezred, 
megye, törvényszék, város) kiinduló csábítás 
következtében páros szökés történt.

Legnéptelenebb a kávéház a déli órák
ban, legnépesebb ellenben, amikor Gyula, 
vagy Elemer húzza. Vigécz nélkül a helyiség 
azonban megnyitása óta még egy pillanatra 
sem volt. Legújabban hölgyek is látogatják, 
eddig sajnos igen kevesen.

A kávéházat azt hiszem, már fölfedez
tem. Menjünk föl tehát a lépcsőn a nagyte
rembe. A teremben a kongó ürességen és 
nehány morfondírozó pókon kívül jelenleg 
mi sincs, annál nagyobb élénkség uralkodik 
itt farsangkor. Sic transit glória Garnevalis.

Most pedig menjünk újra le, még pe
dig az étterembe. — A bourgeois gáláns 
garzon individuumai itt kosztolnak, azonban 
az otthon étkezők is szoktak e helyen pót- 
vacsorákat rendezni, ami szintén igen előkelő 
dolognak tartatik. Nyáron az étkezés a kert
ben történik, azaz kivisznek az udvarra há
rom dézsa oleandert és e szabad térséget 
ezáltal kertté avancálják. A fő az illúzió.

Vendégszobák a Koronában vannak quan- 
tuin satis, villanyvilágítással, de főként kom
forttal berendezve. Volt már királyi vérből 
származó vendége is a Koronának: József 
főherczeg. S van végül a nagy vendéglőnek 
omnibusza is, melyet rozzantnak a legjobb 
akarat mellett sem lehet mondani, mindössze 
három éves. (Tiz év múlva azonban bátran 
lesz ajánlható humoreszk irók figyelmébe.)

kézi napszám árát 40 krajezárban állapította 
meg s a váltságár felerészenek készpénzben 
leendő kötelező megváltását is kimondotta.

Ezután még több kisebb jelentőségű 
ügy került tárgyalás alá meglepően gyors 
egymásutánban, úgy hogy a gyűlés a5 órára 
már véget ért.

—  A város zárszámadása, melynek főbb 
tételeit lapunkban már ismertettük, a napok
ban küldetett szét nyomtatásban a képviselő- 
testület tagjai között. A zárszámadás szerint 
a város múlt évi tényleges bevételei es kiadá
sai a következők voltak (Zárjelben a költség
vetésben előirányzott összegeket tüntetjük 
fel) 1. Az erdei birtoknál bevétel: 10529 frt 
05 kr. (10080 frt), kiadás: 5130 frt 35 kr. 
(5190 frt 02 kr). A határbeli földbirtoknál 
bevétel: 21707 frt 10 kr. (18580 frt 98 kr.) 
kiadás: 7251 frt 24 kr. (7141 frt 70 kr). 
3. A pusztai földbirtoknál bevétel: 44329 frt 
09 kr. (40781 frt) kiadás: 10778 frt 27 kr. 
(11030 frt 25 kr). 4. A városi épületeknél 
bevétel: 29014 frt 79 kr. (31238 frt 30 kr.) 
kiadás: 7804 frt 44 kr. (10229 Irt 07 kr.)
5. A kövezet vámnál bevétel: 11009 frt 59 
kr. (15000 forint), kiadás: 1*205 frt 58 kr. 
(17270 frt 92 kr.) 0. A tőkék es alapítvá
nyoknál bevétel 70940 frt 10 kr. (25710 frt 
03 ki.) kiadás: 185911 frt 3# kr. (128174 
frt 47 kr.) 7. A közigazgatásnál bevétel: — 
(2300 frt) kiadás: 09301 frt 23 kr. (73295 
trt 20 kr.) 8. A rendőri intézményeknél be
vétel: 240t»2 frt 29 kr. (27370 frt), kiadás: 
40409 frt 81 kr. (48031 frt 13 kr.) 9. A 
katonabeszállásolásnál bevétel: 05152 frt 18 
kr. (58315 frt 30 kr.) kiadás: 797 3 fit 37
kr. (8054 frt 00 kr.) 10. A közegészség es
jótékonysági ügyeknél bevétel: 15444 frt 94 
kr. (13020 frt 73 kr.) kiadás: 13454 frt 4t
kr. (13014 frt 04 kr.) II. Az iskolák es kis
dedóvóknál bevétel: 5008 frt 50 kr. (5550 
frt) kiadás: 14840 frt 75 kr. (15870 frt 14 
kr.) 12. Átmeneti és vegyes ügyeknél bevé
tel: 216284 frt 27 kr. (184002 frt 02 kr.), 
kiadás: 135011 frt 86 kr. (101978 Irt 35 
kr.) 13. A városi köztnunkaalapn.il bevétel: 
0050 frt 05 kr. (5557 frt), kiadás 3101 frt 
03 kr. (5557 frt). 14. A mezőrendőri ügyek
nél kiadás: 1706 frt 40 kr. (270 » frl). Pénz
tári maradvány 2428 frt 10 kr. — A bevéte
lek összege: 523887 frt II kr. (447548 irt 
95 kr.) A kiadások végösszege 521007 frt 
93 kr. (447548 forint 95 kr.) — Lehetetlen 
elhalgatnunk e helyütt, hogy a zárszámadás-

Harmadik állomás: A Bujtos. Fontos
ság tekintetében nem tarthatna ugyan igényt 
a harmadik helyre, de a kegyelettel párosult 
reminiszcencia nem engedi, hogy csak amúgy 
utólagosan bánjak el vele. Szegény Bujtos ! 
Ma már tökéletesen ki ment a divatból. — 
Elemista koromban előkelő bálokat is tar
tottak benne, ma már legföllebb a kisdedóvó 

I rendez e helyen majálist. Hajdanta a társa- 
I ság crémje használta e ligetet sétáló helyül,
| ma már szigorlatozó gimnázisták se nagyon 

látogatják.
Engem azonban elég sok emlék fűz e 

helyhez. Itt szívtam el az első czigarettat s 
ugyancsak itt kaptam először (de nem utol- 

; jára) inorbus maritimus nicotinianust (ni
kotintól származó tengeri betegség), itt olvas
tam lopva az első regényt, itt lövöldöztem 
először egy kiszolgált, régi hat iniliméteres 

I revolverrel s végül itt tanultam meg kalá-
I bérezni — Szóval Pitaval bünkrónikaja en 

miniatűré.
A Bujtos azonban már rendkívül lejárta 

magát s azt hiszem, a fiatalság zsengéje e 
vétkek elkövetésére ma már divatosabb helyet 
választ. — A terebélyes fák és a természet 
méla csöndje a Bujtoson azonban meg min
dig meg van, miért is e helyet ábrándozásra 
hajló kedélyeknek, áradozó lelteknek és sze
relmeseknek melegen ajánlhatom. (Az utób
biak különben ajánlás nélkül is igénybe szok- 

] ták venni.) A Bujtos-berek.iek azonban neve 
is van: Széchényi-liget. Azt hiszem, ezt szük
séges volt fölfedeznem, mert Nyíregyháza
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nak a képviselőtestület tagjai közölt szétosz
tott nyomtatott példányaiban csak úgy hem
zsegnek a sajtóhibák. Ezeket ugyan mi ter
mészetesen csak a szövegben vehettük észre, ' 
de azért nem tartjuk kizártnak, hogy azok a 1 
számadatokban es előfordulnak, mint a hogy 
például a 13-ik oldalon a kiadások végösz- 
szegénei az előirányzat tényleg 100,000 fo- | 
rinttal van a valódinál többre feltüntetve. , 
Pedig ha valahol, úgy az ilyen munkákban ! 
van nagy szükség gondos korrektúrára.

A m a gy a r  ozimer.
A hivatalos lapban, a * Budapesti Köz

löny*-ben, nevezetes rendelete jelent meg a 
belügyminiszternek. Összes kollegáival (csak 
a honvédelmi miniszter nincs közöttük) 
megállapította, hogy nemzeti ünnepek alkal
mával mely állami középületek használják 
diszül az állam czimeréve! ékesített nemzeti 
lobogót. Hivatalos nemzeti ünnepek eddig: 
Szent István király napja, az államalkotás 
ünnepe, április 11-ike, az 1848. évi törvé
nyek szentesítésének napja, ő felsége a király 
születésenapja. A rendelethez terjedelmes 
melléklet van csatolva, amely az állami vagy 
államinak tekinthető középületeket névszerint 
sorolja föl.

A miniszteri rendelet igy szól:
Az 1848. évi XXI. törvényezikk 2. sza

kaszában foglalt, s a középületek és közinté
zeteknek nyilvános ünnepek alkalmával a 
czimeres nemzeti lobogóval leendő föl díszí
téséről szóló rendelkezés akadálytalan végre
hajtása, illetőleg az idézett törvényi rendel
kezés végrehajtása tárgyában 1895. évi ok
tóber hó 11-én 88.155. szám alatt kiadott 
itteni körrendelet foganatosítása közben föl- 
merülhető nehézségek és tévedések elhárítása 
érdekében szükségesnek mutatkozik mindazon 
középületeknek tüzetes megjelölése, melyek a 
szóban forgó alkalmakkor a jelzett módon 
diszitendők.

Ennéltogva annak előrebocsátása mellett, 
hogy , középületek*-nek tekintendők az állam, 
törvényhatóság vagy község tulajdonát ké
pező es közigazgatási, illetve bírósági, köz
oktatási, közművelődési, illetve közjótékony
sági vagy közgazdasági fcczélokra szolgaló 
épületek,

benszülőtteinek legalább kilenczvennyolcz szá
zaléka e tényről aligha bir tudomással.

A liget körül számos gyümölcsös kert 
terül el, e helyen vívja nyáron és ősszel a 
lelkiismeretes mezőőrök és a gyümölcsre ehes 
lelkiismeretlen ifjúság fáradhatatlan serege 
elet halál harczát.

Nem messze a ligettől van a téglagyár 
tava, melyet a vakácziózó gimnázisták több 
nyáron keresztül szabad uszodának használ
tak. A vizen aztán a kutya-uszástól kezdve 
az úszás művészetének mindenféle nemét be
mutatták. Kezdők úszómester es kőtél hijján 
hátukon két óriási marhahólyaggal tették első 
kísérleteiket az úszásban és a viznyelésben. 
Az utóbbi mindig sikerült.

A diákok csak délután élvezték a lubicz- 
kolás isteni gyönyöreit, délelőtt a téglagyár 
munkásainak szeretetreméltó csemetéi paes- 
koltak a vízben. A kedves tacskók azonban 
szerfölött ügyetlenek voltak, minden évben 
akadt köztük nehány, kik a víz fenekén ra
gadtak. A rendőrség aztán a délelőtt folya
mán fölmerült s évenkint mindig tömegesebb 
szambán történő végelmerülés következtében 
a fürdést eltiltotta.

A Bujtos nevezetességei ki vannak me
rítve.

Most pedig mélyen tisztelt szerkesztő ur, 
engedje meg, hogy levelemet befejezzem, 
vagy jobban mondva a helyi kirándulások 
után kissé megpihenjek. Legközelebb kezembe 
véve úti kofferemet, újabb utat teszek Nyír
egyházán és környékén. r *

valamint a más közjogi és magánjogi 
alanyok tulajdonát képező azon épületek is, 
melyeket a felsorolt közczélok szolgálatában 
álló intézetek a maguk egészében elfoglal
nak, feltéve hogy ezen intézetek közható
ságé jogilag körvonalozott felügyelet alatt 
állanak ;

hogy továbbá „nyilvános ünnepek* alatt 
ez esetben Szent István napja (augusztus 
29-dika római naptur szerint), nemkülönben 
az 1848-iki törvények szentesilési napjának 
évfordulója (április 11-ike római naptár sze
rint), továbbá a mindenkori uralkodó szü
letése napja, s végül a törvényhozás által 
a jövőben netán kijelölendő nemzeti ünnepek 
értendők;

egyetértőleg a magyar királyi miniszter
elnök, pénzügyi, kereskedelmügyi, földmive- 
lésügyi, vallás- és közoktatásügyi és igazság
ügyi miniszter urakkal, a nyilvános ünnepek 
alkalmával czimeres nemzeti lobogóval dí
szítendő középületek névsorát megállapí
tottam.

Közelebbi tájékozás kedvéért kiemelen- 
dőnek mutatkozik még, hogy a magyar ko
rona országainak egyesitett czimeret a lobo
gón csupán azon főkormányhatóságok (mi
nisztériumok) alkalmazzák, melyeknek hatás
köre az 1898. évi XXX. törvényezikk értel
mében Ilorvát -Szlavonországokra is kiterjed, 
továbbá szinten az egyesített czimerrel ellá
tott lobogót alkalmazzák azon közép és alsó 
hatóságok, melyek a jelzett főhatóságok alá 
rendelve, tehát az idézett törvény által kö
zösöknek kijelentett közigazgatási ágakban — 
Ilorvát-Szlavonországok területen működnek; 
inig ellenben minden többi bár közös 
közigazgatási ágban, — de kizárólag, csak 
a szorosan vett Magyarország terület *re szo
rítkozó működést kifejtő hatóságok vala
mennyien az úgynevezett külön czimerrel el
látott nemzeti lobogót használják, illetve kö
telesek a fentérintett nyilvános ünnepek al
kalmával épületeikre kitűzni.

Megjegyzem, hogy Fiúméban a liuinei 
és magyar-horvát tengerparti királyi kor
mányzó palotája, a kormányzósági hivatal 
és a tengerészen hatóság épülete az egyesí
tett, a többi középületek ellenben a külön 
czimert feltűntető lobogóval diszitendők.

Megjegyzem továbbá, hogy amennyiben 
a fennebbi fogalom meghatározás második 
részében érintett épületek a szóban forgó 
intézetek által nem a maguk egészükben 
foglaltatnának le, az egesz épület középület
nek nem minősíthető ugyan, ez illető intézet 
állal elfoglalt lakosztályban azonban a czi
meres lobogó kitűzhető.

Miről a czimet tudomás és a saját ha
táskörébe eső intézkedések megtetele végett 
azzal a hozzáadással értesítem, hogy az ál
talam e részben felkért szakminiszter urak a 
vezetésük alatt álló közigazgatási ágban 
szükséges megfelelő intézkedéseket legközelebb 
meg fogják tenni.

Budapesten, 1898. május hó 15 én.
Perczel, s. k.

Uj bólyegjegyek.
A magjrur korona országai területén 

1891. évi ápril hó elseje óla forgalomban 
levő magyar bélyegjegyek helyett 1898. évi 
julius ho elsejétől kezdve koronaértékekre 
szóló uj bélyegjegyek fognak forgalomba 
bocsáttatni.

Az uj kiadású bélyegjegyek 1, 2, 4, 6, 
8, 10, 14, 20, 24, 30, 40, 50 és 72 fillér, 
továbbá 1 korona, 1 korona 20 fillér, 1 ko
rona 50 fillér, 1 korona 80 fillér, 2, 4. 5, 
6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 30 és 40 korona 
értékbon, összesen 29 féle értékfokozatban, 
vékony fehér vizjegyes papíron és enyvezett 
hátrészszel vannak kiállítva.

Az uj bélyegjegyek két főrészből álla
nak, u. m.:

а) tulajdonképeni bélyegképből es
б) az annál nagyobb bélyegalnyomatból.

A filléres bélyegjegyek 29 mm. széles 
és 35 mm. magas alakban, rajzban egyféle 
alnyomattal és háromféle bélyegképpel —f 
a koronás bélyegjegyek 30 mm. széles és 
44 mm. magas alakban, szintén egyféle al
nyomattal és háromféle bélyegképpel, külön
féle színben nyomva kerülnek forgalomba.

A bélyegjegyek alnyomata két finom 
vonal közé zárt, csipkeszerü diszitményü 
keretből, és azonbelül egy, a filléres jegyek
nél vízszintesen, a koronás belyegjegyeknél 
merőlegesen párhuzamos finom vonalakkal 
áttört felső mezőből és egy külön ékilményes 
keretbe foglalt alsó táblácskából áll, amely 
utóbbiból az „1898* évszám arab szám
jegyekben fehéren tűnik elő.

A filléres bélyegjegyek alnyomata 2G mm. 
széles és 32 mm. magas. A koronás bélyeg
jegyek alnyomata 33 mm. széles és 40* , mm. 
magas.

Az 1, 2, 4, 6 és 8 filléres bélyegjegyek 
bélyegképeként, az alnyomat csipkediszit- 
ményü kereten belül győngykoszoru látható. 
E koszorún belül a kép közepén, az alnyomat 
színében finom vonalakkal áttört kisebb kór
mezejében. a bélyegjegy értéke arab számmal 
és f. betűvel jelezve tűnik elő. E közép 
mező felett körszelvenyben a magyar korona, 
a közép mező alatt pedig szintén kórszelvény
ben a magyar állam czimere látható. A kör
vonal által határolt közép mezőhöz jobbról- 
balról egy-egy rozetta kapcsolódik.

A győngykoszoru, a rozetták és kör
szelvények által határolt sötét háttér részben 
levéldiszitményü sarokdíszszel van födve. A 
bélyegkép négy sarkában a gyöngykoszorun 
kívül sarokdiszitmények láthatók.

A 10, 14, 20 és 24 filléres bélyegjegyek 
bélyegképeként egy 21 mm. széles és 21 mm. 
magas négyszögű terület közepén az alnyomat 
színében, párhuzamosan, finom vonalakkal 
áttört tojásdad alakú mezőben a bélyegjegy 
értéke arab számmal és kis f. betűvel je
lezve tűnik elő.

E tojásdad alakú mező fölött a középen 
a magyar korona, attól ránézetben jobbra 
könyv, mérleg és kard. balra pedig horgony 
es szárnyas Mercurkalap, mint jelvények 
láthatók.

A tojásdad alakú mező alatt a magyar 
állam czimere tűnik elő. Ennek jobb oldalán 
a középmezőt is körülfutó tölgyfalevelek, a 
baloldalán pedig babérág levelei láthatók.

A 30, 40, 50 es 72 filléres bélyegjegyek 
bélyegképeként, a 21 mm. széles es2l mm. 
magas két finom vonal közé zárt négyszögű 
területen boltozatszerű diszitmény ala t sötét 
háttérből a magyar állam czimere a magyar 
koronával, jobbrol-balról virágdiszitményekkel 
körülvéve tűnik elő. A bélyegkép felső két 
sarkában a boltozatszerü diszitmény fölött 
stylizált levelekből szerkesztett sarokdiszitmé
nyek láthatók. A czimer alatt stylizált levél— 
díszítmények áltál határolt két köralaku 
mezőn ránézetben a jobboldaliban kis f. betű, 
a baloldaliban pedig a bélyeg értékét jelző 
arab szám tűnik elő.

Az 1 koronás, I korona 20 filléres, 
1 korona 50 filléres, 1 korona 80 filléres, 
két koronás és négy koronás bélyegjegyek 
bélyegképeként, az alnyomat csipkediszit- 
ményü keretén belül 27 mm. széles és 27 
mm. magas négyszügü területen, boltozat
szerű sötét háttérből a magyar állam czimere 
tölgyL levél koszorúval bekerítve s fölötte a 

i magyar korona tűnik elő. — A czimer bal
oldalán (ránézetben) szárnyas kalapot viselő,

| kezében kígyós botot tartó férfi alak (Merkúr), 
a jobb oldalán pedig jobb kezében könyvet, 

; bal kezében kardot tartó, jobb karjával a 
czimert körülfutö koszorúra könyökölő női 
alak, s mindkettő ülő helyzetben látható. — 
A czimer alatt egy jobbról-balról csillagszerű 
diszitménynyel ellátott, s felül-alul két helyen 

! szalagszerüen ősszegöngyölődött táblácska 
látható, amelynek vonal által befoglalt négy- 
szögű közép-részéből, a belyegjegy értéke 
arab számmal és nagy K. betűvel és illetőleg 

! K. és f. betűvel jelezve tűnik elő.
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Az 5, 6, 8, 10 és 12 koronás bélyeg
jegyek bélyegképeként, vízszintesen párhuza
mos finom vonalakkal áttört mezőben, a 
magyar állam színiére a magyar koronával 
jobbról és balról egy-egy gyermek angyal 
állal tartva tűnik elő.

A czimer alatt egy tojásdad alakú, alul 
szalagdiszszel, jobbról-balról pedig tölgyfa- 
levelekkel bekerített mezőn a bélyegjegy 
értéke arab számmal és nagy K. betűvel 
jelezve látható.

A 14. 20, 24, 30, és 40 koronás bélyeg
jegyek bélyegképeként, vízszintesen párhuza
mos finom vonalakkal áttört mezőben talap
zaton ülő női alak balkezében olajfa ággal, 
jobb kezével a jobb térdén álló magyar 
allami czimert tartva tűnik elő. Az említett 
talapzat mellső oldalán a bélyegjegy értéke 
arab számmal és nagy K. betűvel jelezve 
latható. A bélyegjegy alsó balrészén a hát
térben virágdiszitinények láthatók.

Úgy a filléres, mint a koronás bélyeg
jegyeknél az illető bélyegjegy értéke közvet
lenül a bélyegkép alatt annak színében álló 
kezdő betűkkel egy sorban van nyomva.

Tekintettel arra, hogy a bélyeg- és ille
téktörvények és szabályokban az egyes díj
tételek és bélyegilletéki fokozatok osztrák 
értékben vannak megállapítva, a korona 
értékre való átszámilásnál 1 a krajczár egy 
fillérrel, I krajczár 2 fillérrel, 50 krajczár 
egy koronával s egy forint két koronával 
egyenlő értékűnek veendő.

A jelenleg forgalomban levő bélyegje
gyek az 1898. évi julius hó elseje után is
1898. évi augusztus hó 31-éig árusíthatók s 
teljes érvénynyel használhatók, 1898. évi 
augusztus hó 3l-enek lejártával azonban 
forgalmon és érvényen kivül helyeztetnek; 
mihez képest 1898. évi szeptember hó 1-től 
kezdve kizárólag csak uj bélyegjegyeket sza
bad elárusítani és használni.

Az ekként forgalmon és érvényen kivül 
helyezett bélyegjegyeknek ezen időpont le
telte után való használata a törvényes belyeg- 
kötelezeltség nem teljesítésével egyenlőnek 
fog tekintetni s az iileteki szabályok szerint 
ezzel egybekötött hátrányos következménye
ket fogja maga után vonni.

A forgalmon kivül helyezett, érvényt 
vesztett bélyegjegyek, a törvényes határoz- 
mányok megtartása mellett, a bélyegrakta- 
raknál, a kir. adó s jövedéki hivataloknál 
az 1898. évi szeptember hó elsejétől bezáró
lag ugyanezen ho 30-ig uj bélyegjegyekkel 
ingyen lesznek kicserélhetők.

Ezen határidő letelte után a forgalom
ból kivont, érvényt vesztett bélyegjegyek 
sem kicseréltetni nem fognak, sem értekük 
meg nem téríttetik.

Ipar s kereskedelmi könyvek, valamint 
magán váltóürlapok, számlák stb. amennyi
ben ezekre a jelenleg forgalomban levő bé- 

az 1898-ik évi szeptember hó 
elseje előtt szabályszerű hivatalos felülbelyeg- 
zes mellett alkalmaztattak, a most említett 
időponton túl is fennakadás nélkül vétethet
nek használatba.

A külföldi hírlapi, hirdetményi, naptári 
bélyeges űrlapokra nézve, — kivéve a kincs
tári vasúti fuvarlevél űrlapokat — valamint 
egyéb bélyegértékjelzésekre nézve, egyelőre, 
változás nem áll be.

T o rn ásza in k  Aradon.
Főgimnáziumunk tanuló-ifjusága az eddig 

rendezett tornaversenyeket mindig diadallal 
jarta meg, koszorús lobogóval tért vissza 
piros pünkösd második napján Aradról is.

Tanulmány-kirándulást tett: sokat látott, 
hallott, tapasztalt.

Ezred magával találkozott 23 iskolának 
képviselőiből: a nemzeti közösség öntudatá
ban megerősödött, gyarapodott.

Áldozott a hazaíiui kegyeletnek: emelt 
fővel, dobogó szívvel buzdult, lelkesedett.

Versenyre kelt az ügyességben, erőben 
kitartásban: megállta helyét, kitüntetésekben
részesült.

Példásan viselte magát: dicséretünkre
érdemes.

övé a siker, övé a jutalom. De elisme
rés illeti meg az iskolát is, mely őt neveli, 
elismerés az iskola kormányzó tanácsát, mely 
a versenyre tetemes áldozatot szavazott meg 

j s elismerés városunk nagy közönséget, a 
mely az ifjúság iránt való rokonszenvtől ve
zéreltetve, szintén nagy mértékben járult a 
kirándulás lehetőségéhez, sikeréhez.

*
Május 27-én délelőtt indult el s aznap 

este érkezett Aradra az a kis tornász csapat, 
mely Galli Lajos tornatanár vezetése alatt a 
felső osztályok 33 tanulójából állott s kato
nás tartásával, csinos dresszével mindenfelé 
igen jó halast keltett. Kíséretükben voltak : 
Martinyi József igazgató, Porubszky Pál, 
Eltschcr Simon és dr. Vietórisz Józset tanárok.

Úgy az ifjúságnak, mint a vezető és 
kisérő tanároknak elszállá>olása kifogástalan 
volt. Sajnos, hogy nem állíthatjuk ugyanezt 
az ellátásról, mely a tömeges megrendelés
nél várható kedvezményekben igen szűk
markúnak bizonyult.

A.eg kell azonban jegyeznünk, hogy egy 
vacsorát ingyen kapott az ifjúság, s ugyan
csak tiszteletjegyeket kaptak a búcsú bankett re 
a kísérő tanárok is.

*

Május 28-ik napjának délelőttjét Arad 
város nevezetességeinek megtekintésére hasz
náltuk töl, délután a főpróbára mentünk.

Hosszabb időt töltöttünk a „Szabadság- 
harczi emlékek országos múzeumában", mely
nek minden kiállított darabja hangosan be
szélő szózat annak a ragyogó történetnek 
fényes napjaiból.

Megnéztük a tizenhárom vértanú emlé
kére szentelt hatalmas szabadságszobrot, 
melyhez hasonló remekmű egyetlen sincsen 
az egész országban.

Elzarándokoltunk a gyászos emlékezetű 
vesztőhelyre, hol a tizenháromból kilencz tá
bornok szenvedte el a leggyalázatosabb s 
mégis legdicsőbb halált a bitófán, mig a 
többi négyen bent az aradi várnak egyik szé
les árkában hajtották végre a kötél helyett 
föbelövetésre kegyelmezett halálos iteletet. 
Ide is elmentünk, hogy megbámuljuk a vár 
sajátságos beosztását, védelmi rendszerét s 
a fájó gondolatok közepette is gyönyörköd
jünk a várnak egyik főerősségén, a majdnem 
köröskörül veszélyesen kanyargó Maros vi
zében.

Bejártuk a város szép parkjait, fölke
restük hatalmas lyceumát, kereskedelmi aka
démiáját, városházát, örömmel szemléltük 
élénk forgalmát, mint a kereskedelem és ipar 
virágzásának kétségtelen bizonyítékait.

Szóval szépnek találtuk Aradot; csak az 
bántott mindnyájunkat, hogy a magyar szó 
mellett sűrűn hallottunk német és oláh be
szédet is.

A verseny napjanak délelőttjét léleke
melő ünnepélylyel tette emlékezetessé az 
egész megjelent ifjúság és tanárság.

Mindkettő hatalmas babérkoszorút he
lyezett el a szabadság szobor talapzatán s 
ezenkívül külön egy-két iskola, köztük a mi 
főgymnasiumnnk ifjúsága is.

Az ünnep a Hymnus eléneklésével kez
dődött. Ezután Nagy Zsigmond debreczeni 
tanár, majd egy tanuló mondtak el szép 
alkalmi beszédet. Iskolánk koszorúját nehány 
szóval Y'ietórisz István Vili. o. tanuló tette 
le a kijelölt helyre. Befejezésül, melyet még 
az aradi honvédegylet elnökének köszönő 
szavai előztek meg, a Szózatott énekeltük el.

Mint az 1848-ik évi márczius 15-én, 
úgy itt is folytonos erőben egyek voltak a 
honfiúi éizelmck túláradó megnyilatkozásában.

A verseny rendező bizottság legmaga
sabb rangú -tagjai vettek részt a szobor meg
koronázásának ünnepében.

*
Maga a verseny a szokásos programmal 

ment végbe. A megnyitó Hymnus eléneklése, 
az összgyakorlatok, melyekben az eddigiek- 

| nél több változatosságot és szépséget -tapasz
talunk. kiválóan sikerültek. A rengeteg nagy 
közönség, melyet a legsötétebb felhők sem 

! tartottak vissza, nem győzött eleget tapsolni 
a szabatos mozdulatoknak.

A tömeges és egyéni vers-nyék is szé
pek és tanulmányosak voltak, de rendezé
sükben sok kapkodás és tájékozatlatnság volt 
észre vehető. E miatt aztán a programúi 
végső pontjai, köztük a legérlékesebb játékok 
végképpen elmaradtak.

Ifjaink valamennyi versenyben részt 
vettek. A nyújtón való minta-tornázásuk 
igazán mintaszerű volt és ezzel kitüntető 
oklevelet szereztek az iskolának.

Győztesek lettek a versenyben:
Zsák Zoltán VIII. o. t. ki 5*40 in. 

hosszú ugrásával aranyérmei nyert s az 
aradi vadászegylet szép óra diját kapta 
jutalmul.

Hudák János VII. o. t. 150 méteres 
síkfutásban ezüstéremre,

Vietórisz István VIII. o. t. ugyancsak 
ezen versenyben bronzeremre tett szert; végül

Mészáros Gyula VI. o. t. ki a rúdma- 
szásban való ügyességéért bronzérmet kapott.

A versenybíróság, melynek tagjait az 
egyes iskolákból megjelent tapasztalt egyé
nek mellőzésével állították össze, oly lasssan 
hozta meg ítéletét, hogy azt csak késő este 
9 óra után hirdethette ki, a nélkül azonban, 
hogy mindenben döntött volna.

Ha a versenytéren tanúsított fegyelemért 
és pontosságért csakugyan oklevél lesz a 
jutalom, iskolánk erre kétségtelenül az elsők 
között tarthat igényt.

Azt pedig határozottan állítjuk s nem 
tartjuk szükségtelennek hangsúlyozni is. hogy 
kitüntetéseinkhez tisztess‘ges utón, becsületes 
munkával jutottunk.

*
Kívánjuk, hogy az ifjúság e versenyből 

és kirándulásból is sok hasznot és tanulsá
got merített légyen, kívánjuk, hogy az ott 
szerzett tapasztalatok a jövendőre nézve 
kellőképpen értékesíttessenek, s kívánjuk, 
hogy városunk is mielőbb részesüljön abban 
a szerencsében, hogy az országos kerületi 
torna versenyek egyike itt lartassék meg.

Erre a feladatra elég lelkesek vagyunk 
s intéző köreinknek jóakaratával elég erősek 
is leszünk.

- f .

Hírek.
— Lapunk felelős szerkesztője a 

négy heti feiry vcrgyakorlatról vissza- 
érkezvén, ismét kt vette a lap felelős 
szerkesztőségét.

Kinevezések. Az igazsagűgyminisztft 
dr. Maurer László nyíregyházi törvényszéki 
és .Sán.my Dezső nyírbátori járásbirósági al
jegyzőket a nyíregyházi kir. törvényszékhez 
jegyzőkké nevezte ki.

— Ferencz Ferdinánd főherczeg és trón
örökös nevének Ferencz Nándorra való hely
telen es okszerűtlen átváltoztatása ellen már 
kikelt Tóth Béla a kiváló publiczista, pár 
hét előtt lapunkban is közölt egyik tározó
jában. Hogy mennyire osztják legfelsőbb és 
Icgilletékesebb helyen is az általa kifejtette
ket. bizonyítja egy a napokban megjelent 
félhivatalos közlemény, mely valószínűleg 
egyer.sun Ferencz Ferdinánd őfensége óha
jári látott napvilágot. — A közlemény Így

j bai. ’zik:
í. magyar sailo, főleg a vidéki lapok 

egy része, Ferencz Ferdinánd főherczeg ö cs.



■és kir. fenségét folyton-folyvást mint Ferencz 
Nándort emlegeti, amely elnevezés tévedés
ből a f. évi márczius 24-én ő fenségéhez 
intézett királyi kézirat magyar szövegébe is 
becsúszott. Jóllehet a magyar publicisztika 
többsége ezen elnevezést nem tette macáévá, 
hanem a főherczeg nevét magyarban is Fe
rencz Ferdinándnak Írja, mégis helyén való
nak látszik teljes komolysággal arra törekedni, 
hogy a trónhoz legközelebb álló főherczeg 
magyar neve tekintetében egységes gyakor
lat honosuljon meg. Utána járván a dolog
nak, illetékes helyen azt a fölvilágositást 
nyertük, hogy a Ferencz Nándor név, amely
nek használatát a sajtó egy része a magyar 
nyelvben megkísértette, korántsem tekinthető 
hivatalos elnevezésnek. Illetékes helyen, egé
szen eltekintve attól, hogy nyelvészetileg is 
fölötte kétséges, vájjon „Nándor* a Ferdi- 
nánd névnek helyes es megengedhető fordi- 
tasa-e, a következő nyomós okok voltak ezen 
elnevezés tekintetében mérvadók:

Mindenekelőtt Magyarországon már öt 
király uralkodott, kiknek emléke a magyar 
nemzet köztudatába és nyelvgyakorlatába 
Ferdinánd név alatt ment át és mint őszin
tén monarchikus nép. bizonyára királyaink 
elnevezésében is csupán a régi hagyományo
kat kívánjuk megőrizni. Újabb törvényeink 
is, főleg az 1867. évi I. 11. és III. t.-cz. és 
az 18!)». V. t.-cz. a most uralkodó király ő 
felségének dicső elődjét következetesen mint 
Ferdinándot emlegetik. Végül „Ferencz Fer
dinánd fenséges ur* a magyar főrendiházba 
való királyi meghívóját is e néven nyerte.

Mindezekből következik, hogy sem a tör
ténelmi hagyományon, sem a törvényhozói 
vagy hivatalos nyelv gyakorlatán nem alap
szik az, hogy Ferdinánd, e történelmi hang
zású név, mással cseréltessék föl és ami az 
irodalmi gyakorlatot ilieti, nagyon könnyű 
volna a jó magyar költők és irók egész se
regére hivatkozni, akik épen a nemzeti nyelv 
újjászületése korában V. Ferdinánddal ezen 
és nem „Nándor* név alatt foglalkoztak.

—  Kitüntetett községi bírók. <3 csász. és 
kir. Felsége folyó évi május hó 22-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával Nagy Gábor pátro- 
hai, Var<ja Károly bezdédi és Incze István 
nagy-varsányi községi bíráknak hű és buzgó 
szolgálataik elismeréséül az ezüst érdemke
resztet legkegyehnesebben adományozni mél- 
tóztatott. A kitüntetett községi bírók különö
sen a szocziális mozgalmak alatt tanúsított 
magatartásuk és a mozgalom lecsendesitése 
körül kifejtett tevékenységükkel érdemelték 
ki a legmagasabb helyről jövő kitüntetést.

—  Majális. A helybeli ág. hitv. evang. 
főgimnázium ifjúságának majálisa a tegnapi 
napról a kedvezőtlen időjárás miatt elma
radván, azt a mai nap tartják meg. Akik a 
déli közös ebédre vonaton akarnak kimenni, 
azokat figyelmeztetjük, hogy a déli vonat 
már délben 12 óra 20 pcrczkor indul. Egy
idejűleg ajánljuk olvasóink figyelmébe azon 
körülményt is, hogy egy vonat délután 5 
órakor is indul a Sóstóról a városba, az 
esteli vonat pedig •« kilencz órakor indul a 
Sóstóról.

—  Uj ügyvéd. Kisvárdán dr. Szmrecsányi 
László fiatal ügyvéd irodáját a napokban 
nyitotta meg.

—  A „Bessenyei kör“ e hó 26-án d. u. 
báró Feilitzsch Berthold főispán elnöklete 
alatt ülést tartott, a melyen az elnöklő főis
pán ur Öméltósága mindenek előtt tudomá
sára hozta a választmánynak, hogy a bel
ügyminiszter az egyesület alapszabályait jóvá
hagyta. Bejelentette továbbá a főispán ur, 
hogy dr. Bartók Jenő egyesületi titkár állá
sáról leköszönt. A választmány ezután elha
tározta, hogy a különböző szakosztályok 
megalakítása és a titkári állás betöltése czél- 
jából a közgyűlés ősszehivassék.

—  A nyíregyházi szinház-részvénytársaság 
az 1807-ik évről szóló rendes közgyűlését 
folyó május hó 17-én a részvényeseknek ele
gendő számban meg nem jelenése miatt meg

n y í r  e g y h á z a .

nem tarthatván, az újabb közgyűlést folyó 
évi junius hó 16-án, a városháza kistermé
ben tartja meg. Ezen újabb közgyűlésen a 
a megjelenők számára való tekintet nélkül, 
az összes tárgyak felett, az alapszabályok 
Vll-ik szakasza értelmében érvényesen hatá- j 
rozni fognak. A közgyűlés tárgysorozata i , 
kővetkező: 1. Igazgatósági jelentés az 1897-ik 
évi üzleti zárszámadások bemutatásával. — |
2. Felügyelő-bizottság jelentése az évi mérleg 
és az igazgatóság javaslatai tárgyában. —
3. Annak elhatározása: hogy a részvényesek i 
a részvénytőkéhez való összes jogukról le- | 
mondanak-e azon esetre, ha a tulajdonukat | 
képező színház bárminő utón eladatik. 4. Igaz- i 
gatósági 7 tagnak megválasztása.

—  A vásártér dolga. A nyíregyházi or
szágos vásártér elhelyezésének és berendezé
sének kérdése is egyike volt azoknak, amelyek 
éveken keresztül foglalkoztatták a közvéleményt 
és a hivatalos köröket. Minthogy törvény 
rendeli el, miképen rendezendők be az or
szágos, különösen pedig az állatvásár czél- 
jaira szánt területek, szükségessé vált a nyír
egyházi országos vásártér berendezéséről is 
gondoskodni. Eközben azonban az a nézet is 
felszínre került, hogy az országos vásártér 
eddigi helyén, a kállói-ulczu végén nem jó 
helyen van s igen sokan a város másik olda
lára, a tokaji és szent-mihályi utczák végénél 
elterülő legelőre kívánták volna áthelyeztetni, 
inig viszont mások az eddigi hely mellett 
kardoskodtak, sőt akadtak olyanok is, akik a 
szarvas-uteza végénél találtak a helyet leg- 
czélszerűbbnek. Megindult aztán a vita a há
rom, de különösen a két előbbi hely körül. 
A városi közgyűléseken, a sajtóban és ma
gánbeszélgetés közben tárgyaltak sokat és 
sokáig ezt a kérdést. Mikor aztán a város 
képviselőtestülete elé került a dolog, az ottani 
nagy viták eredménye az lett, hogy a köz
gyűlés szótöbbséggel a tokaji- és szent-mi- 
hályi-utczák végénél levő terület mellett dön
tött. A vármegye törvényhatósági közgyűlése 
azonban a képviselőtestülettel ellentétben a 
mostani hely mellett határozott, mire a kép
viselőtestület, de ezenkívül mágánosok is a 
vármegye határozatát inegfelebbezték a mi
niszterhez. A miniszter döntése a napokban 
érkezett meg a városhoz, s az a felebbezések 
elvetésével a vármegye határozatát hagyta 
jóvá. Az országos vásártér tehát eddigi helyén 
marad, s a vá os t inacs i rn ír gondoskodott 
arról, hogy addig is. mig a miniszteri hatá
rozat a képviselőtestület előtt kihirdettélnék, 
a vásártér berendezésének keresztülvitelére 
szükséges előmunkálatok elkészíttessenek.

—  A nyíregyházi kereskedők betegsegély zó’ 
pénztára 1898. év junius hó 5-en délután 2 
órakor a kereskedő ifjak egyletében rendes 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal:
1. igazgatósági évi jelentés. 2. Az 1397. évi 
pénztári számadás bemutatása. 3. A fel
ügyelő-bizottság jelentése. 4. Az 1398. évi 
költségvetés tárgyalása, fi. Igazgatóság és 
tisztikar választása. 6. Felügyelő-bizottság 
választása. 7. Választott bíróság választása

] 8. Indítványok. (A közgyűlést megelőző 3 
nappal a titkárnál bejelentendők.)

—  Bessenyei szobra. Bessenyei György 
szobra számára a talapzat felállításához 
még az elmúlt év őszen hozzáfogtak a vár- 
megyeháza előtt levő kertben. A talapzat 
azonban maga is félig kész állapotban húzta 
át a telet. Maga a szobor pedig körülbelől 
csak a nyár végén kerül reá s ünnepélyes 
leleplezésere csak az őszön kerül sor. A le
leplezési ünnepély módozatainak megbeszé
lésére, illetve a szobor készítése ügyének 
ismertetésére, mint értesülünk, Mikecz János 
alispán a szobor-bizottságot e hó 14-ikére 
a vármegyeháza kistermébe ülésre hívta 
össze.

—  Terjed a sertésvész. A nyíregyházi 
országos vásáron a sertések felhajtását és 
árulását a Gőrögszálláson előfordult sertés
vészes eset miatt tiltotta be a miniszter. 
Azóta a Kiár Sándor Sima-pusztai gazdasá
gúban, sőt legújabban Nagy-Kállóban is

fordult elő sertésvészes eset, úgy hogy a 
baj ismét erősen fenyegeti a vármegye ser
téstartó gizdáit.

—  A nagy-kállói önkéntes tűzoltó-egylet
junius hó 5-en a vasút mellett levő kert
ben, saját pénztára javára zártkörű táncz- 
vigalmat rendez. A rendezőség élén dr. Kállay 
Rudolf elnök, dr. Bleuer Miklós alelnők, 
Péchy Gábor főparancsnok, Gáspár Gyula 
alparancsnok, Mandel Sándor titkár, dr. Kelen 
Lipót orvos, Lévay Sándor ügyész, Pethő 
András pénztáros, Horváth István segédtiszt, 
Benedek Lajos szivóparancsnok, Nagy Dezső 
szertárnok, Kalmár Ödön inászóparacsnok 
állanak. Belépti d ij: személyjegy 1 korona, 
családjegy 3 korona. Felüllizetések köszönet
tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete délután 4 órakor.

— Házasság. Dr. németujfalui Simonffy 
Béla, debreczeni kir^alügyész, Simonffy Imre 
kir. tanácsos polgármester s egyházi főgond
nok fia a múlt szombaton délelőtt kötött 
házasságot Debrecenben ludányi Bay Ferencz 
Szabolcsmegyei nagybirtokos s nyugalmazott 
váltótörvényszéki elnök leányával Bay Ilona 
kisasszonynyal. A polgári házasságkötést a 
mennyasszony szüleinek házánál egyházi 
esküvő követte, melynél Könyves Tóth Kál
mán ev. ref. lelkész mondott szép beszédet. 
Tanukul a mennyasszony részéről Bernáth 
István h.-pályi földbirtokos, a vőlegény ré
széről Simonffy Emil szerepelt.

— A menza akademika az egyetemi diák- 
asztalnál a jövő tanévre száznál több ingye
nes helyre hirdet pályázatot. A kérvényeket 
1898. szept. 20-áig kell a főtitkár hivat dós 
órái alatt benyújtani. Bővebb felvilágosítást 
Greszler Jenő elnök, vagy Tuka Béla fő
titkár ad.

— Érzékeny férj. Sehindler József vas
úti málházó össze czivódott a feleségével, s 
e miatt való bánatában a demecseri vasúti 
állomáson a berobogó vonat elé feküdt, mely 
keresztül gázolt rajta s fejét a szó szoros 
értelmében lemetszette. Hulláját Ungvárra 
szállították.

— öngyilkos asszony. Özv. Dudlák J i- 
nosné, 70 eves öreg asszony, e hó 27-én 
gyufaoldatot ivott s meghalt. Részeges vén 
asszony volt s evek óta delirium tremensben 
szenvedett. Valószínűleg ilyen rohamában kö
vette el végzeles tettét is.

— Feloldott zár. Nyir-Bátor községben 
az ottani lovak között fellépett takonykor 
miatt a lovakra elrendelt zárlatot a földmi- 
velésügyi miniszter feloldotta. Ezzel tehát 
az immár hirdette vált és unalomig emlege
tett „nyírbátori malleinezés* dolga újabb 
stádiumba lépett. A végkifejlődés, vagy is 
azon kérdés eldöntése azonban még hátra 
van, hogy kit, vagy kiket terhel a felelőség 
a hivatalosan kiirtott állatokért?

— Uj csendőrőrsök. A belügyminiszter a 
már engedélyezett öt uj csendőrőrsön felül 
még Ibrányban, Apagyon és Nyir-Madán cgy- 
egy őrsvezetőből és négy-négy csendőrből 
álló létszámmal uj őrsök fellállitását, vala
mint a thuzseri és ófehértói különítmények
nek továbbra való ideiglenes fenntartását en-

: gedélyezte.
— Baleset. Béres János szabó segéd

vasárnap délután Holczer Gyula gépész
segéd barátjával verebekre lövöldözött
a vasúti állomás környékén. Egy golyó
azonban eltévedt s Holczer Gyulát mellbe 
találta. A sebesült maga erejéből jött be a 
városba, ahol azonnal orvosi kezelés alá vet
ték. — A golyót valószínűleg sikerül minden 
komolyabb következmények nélkül kivenni.

— öngyilkos gazda. Sallai János jómódú
gazda tegnapelőtt délután gyógyíthat illan
betegsége miatt felakasztotta magát. Mire 
észrevették, már halva volt.

— Megbüntetett szocziálisták. Emlékeze
tében lesz még olvasóinknak az a szocziális 
invázió, amelyet a király telekiek rendeztek

I Nyíregyházára a köztük elfogult és letartó/- 
, tatott izgatok kiszabadítására. Ezek felett az
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izgatok felett most ült törvényt a nyíregy
házi rendőrkapitányság s Cseke Györgyöt 
negyedmagáva engedely nélküli gyűlés tartás 
és pénzgyüjtés miatt egyenként 15-15 napi 
elzárásra és 100-100 forint pén'büntetésre 
ítélte.

— Vasúti sínek megszakítással. Szcepanek, 
a „galicziai Edison* uj szenzácziós találmány
nyal lepi meg a világot. A távolbalátó és 
az automatikus szövő-szék föltalálója harma
dik találmányával a vasúti technikában fog 
korszakot alkotni. Az utóbbi találmány, mely 
egyszerűbb még a Kolumbus tojásnál is, 
abból áll, hogy a vasúti sínek ne legyenek 
folytonosak, mint eddig, hanem fél vasúti 
kocsi hosszúságú megszakítások által meg
törve, olyanformán, hogy ha pl. a jobb vá
gány egy megfelelő darabon teljes, akkor 
annak megfelelőleg a bal vágányon hézag 
van és megfordítva. Az igy lefektetett síne
ken a vonat minden egyes kocsija három 
kerekével nyugszik a síneken, inig fölváltva 
hol az egyik, hol a másik kerék a levegőben 
lóg. A faczitja pedig a találmánynak az, hogy 
a vágányok anyagában és munkában való 
nagy megtakarítás által a palya kiépítése és 
föntartása legalább is egy harmadával ol
csóbbá válik.

— Kúriai döntvény a tőzsdei árkülömbö- 
zetek tárgyában. Érdekes döntvényt hozott 
mostanában a Kúria, mely arra a sokat vita
tott kérdésre vonatkozik hogy a tőzsdei 
arkülönbezetből származó követelés pór utján 
érvenyesithető-e. Tudvalévőén sok országban 
a törvényhozás mondta ki, hogy a bíróságok 
nem Ítélhetik meg az ilyen követeléseket, 
nálunk azonban nincs ilyen rendelkezés s 
ezért nagyon helyes dolog, hogy a Kúria 
irányt szab az Ítélkezésnek. A Kúria röviden, 
de határozottan mondta ki az iteletett ékként: 
Tőzsdei árkülönbözetre alapított, fogadás- 
termeszetü ügyletből támasztott követelés 
birói utón nem érvényesíthető. Remélhetőleg 
az a döntés végleg rendezi ezen a téren a 
biroi gyakorlatot, mely annyira ellentétes 
ítéletet hozott ebben a fontos kérdésben, 
hogy a miheztartás igazán lehetetlen volt s 
a börzei követelések pőrlése meglehetősen 
hasonlitott egy újabb börzejátékhoz.

Vilm a napja.
A polgári leányiskola tantestülete s nö- 

vendeksége forrón szeretett igazgatónője 
iránt nevenapja alkalmából 27-ikén péntek 
délután kedves kis családi ünnepen rótta le 
tisztelete adóját.

Sorrendje ez volt:
1. „Dicső napunk elérkezett immár". 

Sacchini A. Énekli az iskola daloskóre.
2. „Szeretlek". Lévay Mihály tói, szavalja 

Csapkai Kata I. oszt. tanuló.
3. „A szegény asszony |kőnyve" Vörös

marty Mihály tói, szavalja Czinczár Bianka II. 
oszt. tanuló.

4. „Az ibolya álmai". Tompa Mihálytól, 
szavalja Nagy Anna III. oszt. tanuló.

5. „Üdvözlő beszéd". Tartja Jármy Etel 
IV’. oszt. tanuló.

„Nagy Istenük hozzád esdünk"* Kreu- 
tzer K., énekli az iskola daloskóre.

Az énekek és szavalatok mind szépen 
sikerültek.

Az ünnepélyen nagyságos és főtiszteletü 
Bartholomaeidesz János tiszt, főesperes, Fe- 
rencz József rend lovagja elnökölt, aki szép 
szavakkal szólott az ünnepeltről az ünne- 
pelthez s a növendékséghez. Elmondta, hogy 
ez a kedves ünnep, mely annyira alkalmas 
az egymás iránti gyengédség fejlesztésére — 
első sorban a kis leány szivek ünnepe; mert 
nekik Vilma néni az iskolában éppen olyan, 
mint otthon az ő jó édes anyjuk. Tartsák 
meg e szép, e bizalmas megszólítást továbbra 
is;hiszen valami kifejezhetetlen meleg szeretet 
rejlik abban a „néni* szóban, ha a kis leányok 
ajkaikra veszik. De aztán érdemesekké is

tegyék magokat Vilma néni nagy szeretetére, 
akinek haragja is olyan, mint a futó bárány
felhő az égen. Rögtön eloszlik és semmi sem 
mutatja többé a pillanatnyi borulást.

A tantestület nevében Palitz Gizella kis
asszony szólott szívből jövő őszinte szavakkal.

Vilma néni meghatva mondott köszö
netét. — Az a könycsepp, mely szeméből 
arczára cseppent, kedves volt mi nékünk. 
Szeretetét láttuk benne visszatükröződni — 
szeretetét a növendékség és a tanügy iránt. 
Isten éltesse e népszeretetben sokáig.

A p ró ságo k  a hétről.
Belfi András úr, — úgy látszik, szintén 

megszerette azt a bizonyos nyomdafesték
szagot, amelyről meg vagyon írva. hogy ép 
oly vonzó hatású, mint a Tisza vize.

Megint felkért bennünket, hogy alábbi 
„pár sorainak* „becses lapunkban helyet 
adni szíveskedjünk.*

Hangzik pedig az a pár sor ekképen: 
Tekintetes Szerkesztő ú r!

Legyen szives a Nyíregyháza becses lap
jába még egyszer pár soraimnak helyet adni.

Ez év május 17-dikén megtartott városi 
képviseletből a Tkts. Szabolcsi hírlap felelős 
szerkesztője a 71.dik sz. lapjában a vezér 
czikjét azzal kezdi — Leszavazott Polgár
mester! arra ugyan más kifejezést használ
hatta volna, azt mondja czik iró úr, hogy 
polgármester a tisztiügyész azon kijelentésére, 
Nem áll! felbőszülve hogy korteskedést nem 
tűr, hogy fenyegette a közgyűlést, és hogy 
atisztiügyész reá kontráit s végre, hogy pol
gármesternek semmi alapja nincs, no már! 
kis és nagy belüszedőivel együtt! nincs igaza t 
szerkesztő uramnak, ajánlom kissé moderálja 
magát, mert csak egy ludas Matyi, Mátyás 
Diák es Bolond Istókék szoktak ily módon 
kritizálui. Szabó les var m egye fővárosa polgár- 
mesterről ily hangon előadni csakugyan illet
lenség, mert a polgármester higattan s nem 
felbőszülve scokot beszélni, a korteskedést 
nem említette, a képviseleteit nem fenye
gette.

Azután ismét a czik iró urain elenem 
fordulva szegődött és egészen megfordítva a 
valótlanokat állít! hogy szokás szerint hatá
rozat után elkések, hogy Kovács I^ajos jó 
barátom (oskolatársom) azt mondtam, hogy 
ő és Lenhardt irnoki állásra lettek meg
választva, adjáki nekiek az illető irnoki fize
tést, akkor nem kérnek külömb pótlékot 
szívhatyák a frislevegőt; — mondtam az 
Esküdteknek anyit, hogy az intő és végre
hajtási összegből aránylag a törvény szerint 
kapják meg.

A gyalogsági kaszárnyafelépitésére anyit, 
hogyha lehetséges, a színházat átalakítani s 
s hozzáépíteni, s az államai nem úgy mint 
a lovassági laktanyával, szerződést kötni, el
fogadtam a tanács véleményét, még is ón 
ferdít, mert pikje van ellenem.

Az sem igaz, amit mond, hogy Mikecz 
József indítványát pontonkint tárgyalni kíván
tam volna, sőt ellenkezőleg azt mondtam, 
hogy arra most idő nincs, a napi rendről 
levételét kértem s elfogadtam a tanács véle
ményét, itt is a sulykot mint Háry János 
oly meszire elvetette, hogy czik Írónak a 
szüllőföldjén is túl eshetett le.

A vályogvetéshez is szóltam, sikere is 
lett indítványomnak, mert más nap Sexty 
tanácsos úr az általam mondott helyen ki is 
jelölte a vályogvetést, tehát ne irigykedjen!

Azt sem halotunk, hogy polgármester 
úr Nádasy Kálmánnak azt mondta volna, 
hogy műveletlen emberre vall . . .

Igen tisztelt polgártársak! kölünössen a 
Szabolcsi ‘hírlap olvasói meggyőződést sze
rezhetnek arról a mit mondtam, s azt beis 
bizonyítom, hogy a Szabolcsi hírlap szerkesz
tője a tisztelt lapja olvasóit félrevezeti s nem I 
méltó arra, hogy a városi díszterembe a I 
fő, fő inteligens képviseleti tagok közt helyet I

foglaljon, no de gondoskodunk arról, hogy 
a kályha mellett egy kis winkel Schreiber 
asztalkát számára megrendeljük, de még ott 
sem érdemli meg az ilyen a helyet, mert 
azt sem tudjnk, kifizette e? a lakositási 
dijat.

Maradtam telyestisztelettel
Belli András.

Sz ínház.
Május 28-an szombaton Tiszay Dezső 

színtársulata megkezdte előadásait varosunk
ban a Yarázsgyürüvel D’Emeri és Bunani 
három felvonasos operettjével. A franczia 
operett írók geniális ügyességevei megirt 
darabot szívesen fogadta a menjelent kis 
közönség. A varázsgyürú zenéje kedves fül
bemászó muzsika, a Cornevillei harangok 
szerencsés kezű mestere Planqulte Róbert 
szerezte. A rikítóbb zene szamokat pár nap 
múlva ulczahosszat fogjuk hallani, valószí
nűleg geniális átalakításban, jo lülü suszter 
inasainktól, a Nikolus-Micholettó baromfi 
kettősét és a — haj dinárom — refrénü 
pletykázó cuplékat pedig a kintornák es czi- 
ganybundak fogják kinpadra vonni. Az elő
adás könnyen gördülő, kifogaslalan \olt. A 
szereplők közül Tiszayné vall ki bajos, naiv 
Micholettjaval, a közönség nyílt színen is 
megtapsolta néhányszor ügyes alakításáért, 
kissé groteszk baromti-keltőset Kozma Ist
vánnal pedig megismételtette. Hevtssy Janka
— Renee — előnyösen mutatta be kolora- 
turajat. Tiszay mint XY-ik Lajos impozáns 
operett király volt. Stand Margit — de la 
Garde Georges — brilliáns alt hangjáért ka
pott sűrű tapsot. Az első impreszszióból 
itelve Tiszai társulata művészi nivión álló 
színészekből szervezett csapat, mely itt idözese 
alatt sok élvezetes orat nyújthat majd a 
színházat latogato közönségnek.

Yasarnap Géczy István Geleji kis király 
czimü népszínművét mutatta be a derék kis 
tarsulbt. A legkimélettlenebb intrikus — az 
idő — elrontotta az estet. Már kora délután 
megeredt es zuhogott nyomorult közvetlen
séggel késő estig, így a kedves vig piros- 
poros pünkösdöt; életunt, szomorú, vizes, 
sáros pünkösddé nyoinntoita. Közönség uhg 
volt a színházban, négy-öl páholyból moso
lyogtak a Nehez Zsotiku — Matrayné ugye
fogy olt őszinteségein, a parterren sokat mon
dok, ha azt mondom, húszán voltak. Stand 
Margit tulajdonkeppen ezen az esten mutat
kozott be közönségnek Galand Eszterével. 
Ez az ő arája, a népszínmű. Tömör erő
teljes hangjavai meglepően bánik, olyan 
kónynyen, olyan szépén dalol, hogy csupa 
gyönyörűség hallgatni, ilyen helyre kis nép
színmű énekesnője nem volt még egy itt 
időző színész direktornak sem. Az arezjateka 
rendkívül szerencsés, minden erőfeszítés 
nélkül — mosolyogva — dalol. Sárkozy Alajos
— Tardy Imre — (lásd Aha Andrást Felhő 
Kláriban) nagy szerepében emberül allta meg 
helyet. Kozma Barna Miklós jó alakítás volt, 
arra azonban kiváncsiak vagyunk, hogy 
minden szerepében felül gombolatlanul ha
gyott mándliban, zekében blúzban fog-e meg
jelenni, mint ahogy szombaton és vasárnap 
tette. A ruszticitásnak vannak más dessig- 
nans fogásai is. Talágyi Lajos a legsikerül- 
tnbb férfi alakja volt a geleji kiskirálynak. 
Kifogástalanul domborította elő Kovács gé
pész sötét színekkel festett alakját, mint szo- 
czialista agitátor hamar koterbe kerülve, 
lázitási jelenetei olyan sikerültek voltak. Fa- 
lágy i teljesen áterezte szerepe intenczióit, úgy 
látszik éles megfigyelő, modelljeit az eleiből 
veszi és színészi tudással mindig élő alakot 
jelenít meg a deszkákon.

Hétfőn a kukta kisasszonyt láttuk. A 
szereplők látva az ásitozó üres házat, lehan- 
goltan játszottak eleintén, de később a játék 
hevétől főlellenkitve végig jó modorral es 
gyors tempóban játszották Márkus Józsefnek 
e t az ügyesen összerótt bohózatai. Ilevessy 
Janka a czimszerepben általános tetszés közt



N Y I H E ö  Y  11 A  Z  A,
forgatta magát éi a férfiakat dicsőítő kup
i j a  után nagyon megérdemelte azt a har
sány éljen ordítást, melyet valamelyik eső 
alól bemenekedett elszánt hazafi menesztett 
a karzatról feléje. Krisztol'óró főszakácsot 
Sárlay Kornél sikerültén alakította. A kö
zönség hangos derültséggel jutalmazta az 
ügyesen maszkírozott ének-művész minden 
mozdulatát. Staud Margit a tévedéseiben 
nevetséges Liannából egészen szeretetre méltó 
kedves alakot teremtett, énekszáma után. a 
körülményekhez képest, zajos tapsot kapott.

Többé kevésbbé sikerültén játszottak 
még Mátrai Kálmán, — Arzén gróf — 
Várhidi Hóstika, -  l'iki gróf — Szepessi 
Gusztáv. — Vük Leobald őrnagy — Sáfrány 
Vilmos mint az élénk, bohókás Muki, Nagy 
Vilma mint — miss 0  Neyll — a szerelem 
sóvár de már tisztes korú társalkodónő.

Kedden. Folt, a mely tiszlitt. Nem nagy 
számú, de előkelő közönsége volt Echegarai 
világhírű színmüvének A játszók igyekeztek 
játékukkal szerepük nívóját elérni. Gardi 
Aranka — Matilde — megrázta a sziveket, 
könnyet csalt a szembe, művészi tudással, 
hévvel megjátszott nagy szerepében. Valami 
csudalatos varázs rejlik ebben a szép karcsú 
magas leányban, egesz megjelenése úgy elbű
völi az embert. Játék közben nem szinész- 
kedik, nem deklamál, hanem össze olvadva 
szerepevei: szenved, könyörög az irgalomért, 
összetörtén hűl alá, zokog fájdalmában, hogy 
a nézők szemeiben is megcsillan a köny 
gyötrelmei tálára. A (elvonások után mindig 
hosszan zúgott a taps es a függönyt több
ször kellett fel huzni. hogy a közönség üdvö
zölhesse az arany hajú leányt, aki egy csa
pásra be vette a sziveket igazán művészi 
játékával. Halágyi Lajos — Fernandó — méltó 
partnere volt Gazdi Gyémáutkanak, nagyon 
elvezhező játéka van ennek a tehetséges 
tialal embernek. A szavalása bámulatos tiszta, 
érthető, mint ha ciceróból szedett nyomtatást 
olvasna az ember mikor hallgattja. Rövid 
időn játékmódom egyénivé forr és gestusai 
simábbak, kerekdedebbek lesznek s akkor fő
városi színházak, mint perfekt művészt el
fogják ragadni a vidéktől. Várhidi Hózsika
— Enriqnetta — hallatlan szerepében elis
merésre méltó ügyességgel mozgott. Mátrai,
— dón Lorcnzó — Szepessi, — dón Justó
— Nagy Vilma, — donna Conception — 
jól viseltek magukat. Mikey Hózsika ennivaló 
szoba czicza volt.

C S A R N O K .

M e rt  nem volt szőke.
Irta: Páfrány.

Szerelte a feleségét az őrültségig, és az 
a szép szőke kis asszony megérdemelte azt 
a mérhetetlen nagy szerelmet, valamint liogy 
az asszonyok fejenkint és összesen megér
demlik azt az Istent mellőző imádatot, mely- 
iyel hódol nekik az erősebb nem.

Mi történt — mi nem, köztük, azt senki 
sem tudja, nagyon sótét mese az.

Két kis fiuk volt már.
A nagyobbik szőke volt, mint az apja- 

anyja, a kisebbik barna mint . . . .  ej hát, 
mint az éjszaka, amely alatt beköszöntőit a 
boldog párhoz.

Az ember szerette a kis szőke asszonyt, 
amint emberek nem szoktak szerelni, a te* 
nyerőn hordta, álmát is őrizte.

Mi törént? Ki tudná? Nagyon zavaros, 
homályos mese volt. Rágalmazó nyelvek, 
bujkáló pletyka, vagy talán a szél suhogott 
gúnyosan a park hársai fölölt, biztosan nem 
tudott senki semmit, de talán igy, de talán 
úgy, mindenkinek volt valamiről tudomása.

A kis barna íiu . . . . Mindenki sze
rette, a rokonság, a vendégek, ölbe, karba 
kapták.

Jaj de szép kis angyal! Aranyos kis 
jószág! De hát olyan különös, hogy apja- I

anyja szőke és ez a kis buezkó mégis czigány 
barna.

Pusztítsa el a jóságos Isten, ahány rossz 
nyelv akad.

Talán csak e miatt. Az is lehet — senki 
se tud semmit — hogy más is volt oka. Az 
a gondott soha nem látott sima férfi homlok 
rövid időn egy két ránezot vetett.

Szerette a feleségét. . . szerette, egyszer 
mégis.

Zivataros csillagtalan éj volt A park 
öreg hársai fölött olyan gúnyos hangon si
koltozott a szél, amint tova futott. A felhők 
közt villám villám után lobbant és a meg
mos lobbanó fény úgy bujkált a sötétségben, 
mint az elfojtott gunymosoly az emberi 
arezon.

Sikoltozás hallatszott a kastély felől. A 
szép szőke asszony sikoltozott, befonatlan 
hajjal futott a boltíves öreg folyosókon, 
utánna a férje, kezében lovag korbácscsal. 
A dühöngő férfi üldözte a fehér asszonyt. 
Üldözte, kergette, néha mikor elérte végig 
vágott rajta. Az asszony sikoltolt, sikoltása 
elhangzott a sötét éjszakában.

Az öreg komorna rosszat álmodott az 
éjjjel, kisértetek járták fel a kastélyt. Azt 
hiszi álmodta, mert hát kisértetek immár 
nem léteznek, de olyan világosan emlékszik 
azokra a fájdalmas sikoltásokra, mintha iga
zán ott jajveszekelt volna valaki a folyosón.

A szép szőke asszony eltűnt. Ki tudná 
hová lett ? Megkérdezni nem lehet, mert a 
férj elzárkózott az öreg kastélyban, senkivel 
se vált szót. A cselédség tétlenül lézeng, 
aztán megszökik egyik a másik után, nem 
lehet kibírni ebben a vén kastélyban, abban 
a süket csendben az ott tartózkodást egynek 
sem. Csak az öreg komorna maradt meg.

A két kicsiny íiu, a két árva gyermek, 
egészen elvadul. Meg nem nyírott hajjal, 
szakgatott ruhában kószálnak a parkban. 
Egymáshoz illenek a park s a kis fiuk.

A nagy parkot immár nem gondozza 
senki. A kanyargó utak kavicsos háta bo
rostás lett, a gaztól, a dudvától. A ritka 
liánok felfutottak a fákra. A szökőkút eltört, 
a térdelő Trton márvány karja hiányzik, a 
víz rég kicsapott a nagy inedenczéből, a 
különös vizi növények beiepték a medencze 
elposványozott környékét egészen. A nem 
nyesett bokrok óssze-visza nőttek az életre 
valóbb fajta túl nőtt a gyengébben egészen 
elfojtotta amazt. A valamikor nagy gonddal 
kiformál! gruppok olyanok lettek, mint a 
festő palettája a sok szinpróbálgatástól. Az 
öreg hársak szomorúan néznek le a pusztu
lásra, széles lomb testüket csendesen ingatván.

Az öreg komorna nem sokat gondol a 
kis gyermekekre. Az apjuk meg semmit. Az 
őszülő férfi hétszámra niegűl rideg szobájá
ban, ha olykor fegyvert ragad és ki megy 
a hegységbe vadászni, napokig se látni, csak 
az a gyenge roppanás, a mit olykor-olykor 
szárnyára vesz a kószáló szellő és lehoz a 
kastélyig, árulja el, hogy merre csatangol.

A két kicsi fiú vígan van a kertben, 
ha a komor férfit távol érzi magától. Nőnek, 
izmosodnak. Ismerik a parknak minden zegét, 
zugát. — Házat építenek a vadászó Diana 
szobra mellé, dorongokat támogatnak a fehér 
márvány szobor mellének, karjának ezen ke
resztül galyakat raknak és erre falevei kerül, 
csupán alant marad egy akkora nyilas, a 
hol be lehet bújni négy-kézláb.

Egy nehány paraszt suhancz, a ki gyü
mölcsöt lopni vagy fészket szedni jött be a 
parkba a kerítésen ál, össze barátkozott a 
kel rongyos uríicskával, együtt hanezuznak. 
Váruk is van.

Az öreg hársfák egyikén erős vár, fa- 
galyakból rakva. Itt tartják a fegyvereket, 
egy pár rezes kardot, a mi a fegyver terem
ből került le, egy ódon sisakot, a mit kelten 
is alig bírtak ide hozni, ebben kövek vannak 
hajításra valók. Van ijjuk is ruganyos faág
ból. Horgászó készülék is, a mivel halásznak 
lenn a patak partján.

Ha az apjuk otthon van, mukkani se 
mernek. Nem szeretik a mogorva embert, 
meg félnek is tőle. A várat is ellene építet
ték, mikor nagy sugdosva kifőzték a tervet 
az építkezéshez, a nagyobbik a szőke oda 
súgta a kisebbiknek:

— Ha egyszer megtámad, oda futunk 
gyorsan a nagy fához, felmászunk és védjük 
magunkat.

A kisebbik, a barna szemraeresztve hall
gatta, aztán nagy bizakodva mondta ki, hogy 
jó lesz, onnan védjük magunkat.

Már második hete, hogy nem mozdult 
ki a komoly férfi a házból, a mikor egy
szerre rnegneszelték a fiuk, hogy elmegy 
hazulról, a puskáját meg a vadász tarisznyá
ját kérte az öreg komornálól.

— Hamar fel a várba, jön ő — sutto
gott a nagyobbik.

Mire futásnak eredtek és majom fürge
séggel kúsztak fel a fára. Azt sem tudták, 
hogy ki is voltaképen az az „Ő*, a kitől 
úgy féltek.

Alig helyezkedtek el a gályák között, 
nehéz lépésékkel kőzelgett az apjuk, fegy
verrel a vállán a kastély felől.

Lehajtott fejjel tartott a vasrácsos kapu 
felé. Arcza sápadt volt, szemei beesve, álla 
bozontos őszülő szakállal éktelenitve. Hogy 
a kapun kiért, ineghökkenve állt meg.

A kaputól oldalt, a rácskerités mellett 
kopott asszony térdelt. Sovány karjaival a 
rozsdás vasrudakba kapaszkodott es sóvár, 
vágyódó nézéssel meredt az öreg hársfára, 
a hol a kis fiuk voltak.

— Mit akar itt, kit keres? — kiáltott 
a férfi durván az asszonyra.

A kopott rongyos asszony sikoltva ugrott 
fel, aztán eltakarta szenvedő arczát es fitás
nak eredt a kastélyt körülvevő bozót felé.

A férfi hirtelen utána iramodott és egy
két ugrással utolérte, megragadta karján.

— Ki vagy ? Mit keressz itt ?
Mikor az asszony szenvedéstől, kíntól 

elcsigázott arczába tekintett, borzadva kiál
tott fel:

— Te vagy? Miért kerülsz elembe, hat 
nem elég volt eddig szenvednem? Nem tud
tál elveszni ?

A két kis fiú figyelemmel kísérte apja 
minden mozdulatát. — Ők már elebb es/.re 
vettek a szegény kopott asszonyt, a ki olyan 
nagy szeretettel nezett fel rájuk, mikor lát
ták, hogy az upjmc durván ratáuiad, egy
szerre kiáltották tel nagy felindulásban:

— Ne hagyjuk!
Azzal előszedték a rozsdás fringiákat es 

lemásztak a várból. Aztán futva tartottak 
az apjuk felé.

— Ne bántsd őt, te gonosz! Te csúf 
ember! — kiáltották. — Hagyd őt nyugton, 
ő nem vetett senkinek!

A férfi meglepetve fordult a kis lova
gok fele.

— Nem vétett senkinek, mormogta — 
senkinek . . . senkinek . . .

Hirtelen mozdulattal felkapta a föld
ről azt a rongyos asszonyt és a keblére 
ölelte. A szegény asszony mély ájulásban 
ejtette a férfi mellére fejét, karjai lelógtak, 
mint a holtnak lelóg.

Mi történt, mi nem ? Az elhagyott kas
tély uj életre virradt. A környéken beszéltek, 
suttogtak, találgatták.

Mi történt? Ki tudná? Nagyon zavaros, 
homályos mese ez. — Biztosat nem tudott 
senki, hanem azért mindenkinek volt vala
miről tudomása.

— Talán igy van, talán úgy van.
Visszakerült az elűzött asszony —

vagy mi
Pusztítsa el a jóságos Isten a hány rossz 

nyelv akad, — igen, visszakerült az elűzött 
asszony.

Különfélék.
Mikor a nők nevetnek. A nő ritkán tudja 

mennyire eltorzulnak arczúnak vonásai, le
gyenek bár a Lgszcbbek, ha nem ügyel a
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lehető legnagyobb pontossággal arra, hogyan 
és miképpen nevet. Egy angol színész kije- 
jelenti, hogy mindannyiszor hideg borsódzik 
végig a hátán, valahányszor összehasonlítja 
egy hölgy nevetését egy színésznőnek jól
lehet betanult, de mégis csengő és bájos 
kaczagásával. A szenzitiv színész szerint a 
hölgyek nevetésének alkotó részei a legtöbb 
esetben: rikácsolás, vékony hi-hizés, mély 
hörgés és nyögés. Ebből a vegyülékből van 
összeállítva a nők nevetése. Finoman modu
lált nevetés épp úgy jellemző tulajdonsága 
az úri hölgyeknek, mint a mérsékelt hangos
ságú beszéd, mindenféle fölösleges taglejtés 
kerülése és minden egyéb elforgatása a 
testnek, főleg beszéd közben való himbálása 
a dereknek, a mely utóbbi szokás igen sok 
nőben megvan. De mindeme tulajdonságok 
korántsem keltenek olyan visszás hatast, 
mint szép nő ajkán tölliangzó túlságosan 
hangos, sőt néha vihogásszerü nevetés. Csak 
egy kevéske gyakorlat és egy kis önuralom 
kell ama melodikus nevetés elsajátításához, 
a melynek úgy kell hangzania, mint a finom 
ezüst csőngettyünek, vagy mély, puha moll- 
hangnak.

Házassági szédelgések Amerikában. Isme
retesek azok az á la minute-házasságok, 
amelyek.! Helgolandban szoktak kötni és 
amelyek a nyakra-főre való válást oly köny- 
nyüvé teszik. Amerikában meg kedvesebb 
állapotok vannak e tekintetben. A házassági 
törvények ott igen lazán vannak szerkesztve 
és hivatásszerű ügyvédek vannak, akik csakis 
abból élnek, hogy ravasz tanácsaikkal elősegí
tik egyesek házasságát. Legutóbb Aklahoma 
államában fogtak el egy ily szédelgő ügyvé
det, aki bámulatos vakmerőséggel űzte csalá
sait. A szédelgőt egy ügyvéd társa leplezte 
le es adta át a büntető igazságszolgáltatás
nak. A szédelgő ügyvéd hirdetést tett közzé 
a lapokban, hogy ö oly módon választja el a 
feleket, ahogy akarják. Az ügyvéd erre álnév 
alatt irt neki és kérte, hogy válassza el őt a 
felesegetől. A szédelgő 3000 dollárt kért. Az 
ügy ved deponálta az összeget egy banknál. 
Far hétre rá jogerős bírói Ítéletet kapott, 
hogy házassága felbontatott. Az ügyvéd azon
ban nem utalta ki a 3000 dolláros honorá
riumot, hanem levelet a főügyésznek, mely
ben ama gyanújának ad kifejezést, hogy a 
biroi itelet hamisítva van A vizsgalat meg
indult és kiderült, hogy az itelet való. A 
turpisság azonban masban rejlett. A szedelgő 
a bíró ele két strohmant állított, akik hamis 
nevet mondtak be es kijelentették, hogy válni 
akarnak. Kölcsönös akarat alapján a válás 
lehetséges es igy a bíró fel is bontotta a 
házasságot, kiadva az Ítéletet a megbízó ügy
véd nevére, akinek nevét a strohinann be
diktálta. Persze a szédelgőt letartóztatták és 
az esetetet a lapokban publikálták. Ekkor egy 
nap alat több száz level érkezett a főügyész
hez melyben panaszkodtak, hogy velük ugyan
az a dolog történt meg. Kiderült, hogy az 
ügyvéd kerek 800 embert választott el ily 
lkodon.

Házasság sorshúzás utján. Nagyon sok
szor mondogatják, hogy a házasság nem 
egyeb szerencse-játéknál Nos, a vén leányok
nak igazuk van, mert Oroszországban csak
ugyan van egv tartomány, ahol a házassá
gokat kisorso'ás utján kötik meg. Smolensk- 
ben es egész környékén minden negyedik 
év egy meghatározott napján tartják meg a 
sorshúzásokat. Minden sorsjegy I rubelbe 
kerül és ezen egy fiatal leánykát lehet nyerni. 
A szerencsés nyerő két lehetőség közt vá
laszthat : vagy elveszi a leányt feleségül és 
akkor megkapja a leanynyal járó 5000 ru
bel hozományt is, — hu pedig a kisorsolt 
feleseg-jelölt nem nyeri meg tetszését, úgy a 
i vertes sorsjegyet atadhatja egy barátjának. 
Ebben az esetben természetesen nem tarthat 
igényt az 5000 rubel hozományra sem, mert 
az továbbra is a leány birtokában marad. 
De egy harmadik eshetőség is lehetséges, 
ami azonban már valamivel ritkább, a ki

sorsolt menyasszony vonakodik a nyerteshez 
feleségül menni. — Ilyenkor az 5000 rubelt 
osztják, úgy hogy az érdekelt felek mind
egyike 2500 rubelt kap. Most, hogy nálunk 
a kis lottót eltörölték, az osztálysorsjátékon 
pénz helyett talán leányokat kellene kisor
solni.

A madarak pusztulása és a divat. A ma
darak legnagyobb ellensége jelenleg a divat 
és különösen a kalap divat. Szinte hihetet
len, mily óriási számú madarat használnak 
az egész világ divattenneiben női kalapok 
díszítésére. — Ha ez igy tovább tart, már a 
közel jövőben teljesen ki fognak pusztulni a 
legszebb tollazatú madarak. — Az amerikai 
legutóbbi ornithologiai kongresszuson érde
kes adatokat mutattak be erre vonatkozólag, 
így Európa egymaga minden esztendőben 
nem kevesebb, mint 30 ' millió madarat im
portál más világrészekből és ezt a tömeges 
pusztítást csak azért viszik véghez, hogy 
divat hölgyeink igényeit kielégítsék. Egy hír
neves londoni czég egymaga 4 0,000 kolib
rit, 6000 paradicsom madarat és egy félmil
lió egyéhb madárfajt importál. Egy chicagói 
czég minden évben 32.000 kolibrat, 30.000 
vizimadarat és 300.000 egyéb madarat ad 
el. A legtekintélyesebb londoni kereskedés 
utóbbi évben négy hónap lefolyása alatt
800.000 különféle kitömött madarat kapott 
Nyugat-Indiábol és Brazíliából.

P iaoz i á rak .
— Junius 1. —

Búza . . . . 12.— 12.10.
Rozs . . ., . 9.20 9.25.
Árpa . . ,. . 7.— 7.10.
Zab . . ,. . 8.— 8.10.
Tengeri , . 5.70 5.80.
Szesz . . . . 21 — 57.

Hirdetmény-tanát.
A nyíregyházi kir. tszék, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár kép
viseletében a nyíregyházi kir. ügyészség vég
rehajtatnak Sajben István végrehajtást szen
vedett ellen 20 frt pénzbüntetés, 1 frt 07 
krban ezennel megállapított jelenlegi s a még 
felmerülendő költségek behajtása iránt folyo 
végrehajtási ügyben ezen kir. törvényszék 
területén fekvő nyíregyházi 8831. sz. tjkvben 
9801 In-szám alatt foglalt szántóból álló in
gatlan 365 forint becsértékben az 1898. évi 
augusztus hó 1-én d. e. 10 órakor ezen kir. 
tszék árverelő helyiségében megtartandó nyil
vános árverésen becsáron alul is el fog 
adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Fogadások a háltorura. Angolországban, 
a hol mindenre fogadnak, fogadnak a hábo
rúra is. A háború végeredményére, egyes 
ütközetekre és ezeknek minden részletére 
fogadnak. Az angol rendőrség nem képes 
ellenőrizni a titkos .bookmaker'-eket, akikre 
pedig igen üdvös dolog vigyázni. Az ilyneinú 
fogadásokat persze olyan emberek is kötik, 
akik nem tennének egy shillinget egy lóra. 
Nem sportból, de hazafiságboi fogadnak. 
Egy ismert bookmukor százezreket veszített 
volna ha Amerika nyeri meg az első ütkö
zetet. Egy másiknál arra fogadtak óriás 
összegekkel, hogy a végső győzelem Spanyol- 
országé lesz. Óriási vagyonának felet tette 
egy amerikai milliomos arra, hogy két hó 
alatt Kuba szabad lesz. Ha pedig megnyerné 
a fogadást, egy teljesen jelentéktelen összeget 
kapna. A legkülönösebb ötlet az a fogadás, 
hogy Mac Kinleyl megölik a háború alatt. 
Szinte hihetetlen, hogy ilyen fogadásokat is 
kötnek eszes és gondolkozó emberek.

Monstruótus ágyú. Valóságos ágyu-ször- 
nyeteg készül most Amerikában, mely két
ségkívül legnagyobb ágyúja lesz a föld ke
rekségének. A súlya is 126 tonna lesz, tehát 
6 tonnával több, mint azé. amit Krupp kül
dött |  németországi öntödéjéből a chicagói 
kiállításra. Kaliberét 406 miliméterre szab
ták, hossza pedig 14.98 méter. Minden lö
vésnél 1043 kilogrammot fog magából ki
lökni. Egy golyó súlya tehát többet nyom 
egy tonnánál. Mindey lövés 453 kilogramm 
puskaport fogyaszt. A nronstre-ágyu 600000 
frankba kerül.

A gyufa fogyasztás. Mely országban fo
gyasztanak legtöbb gyufát? E tekintetben az 
első helyet minden bizonynyal Angolország 
foglalja el. ahol minden emberre átlagosan 
naponta 8 szál gyufafogyasztás esik. Ebből 
azt lehet következte:ni, hogy egész angolor
szágban az egyévi gyufafogyasztás 117 milliárd 
szálat tesz ki. Belgiumban a napi átlag egy- 
egy személyre 7, Francziaországban 5 és 
Ausztria-Mairyarországban 4 szálra rúg. A 
világ egyik legnagyobb gyufagyára Ausztriá
ban van. Ebben évente 10.000 kilogramm 
foszfort használnak fel, melylyel nem keve
sebb, mint 26 milliárd szál gyufát gyártanak. 
Csupán a skatulyák gyártásara évente 160 00 
kilogramm finom puhalát dolgoznak fel. Most 
egy újfajta gyufa gyártásával kísérletez a gyár, 
mely gyulák igen kellemes illatnak lesznek. 
E czélbol a gyufaszalakat egy kámfor- és 
illatos szurokoldatba fürösztik.

Bánombénz a becsár 10%-a.
Kelt Nyíregyházán, a kir. tszék telek

könyvi osztályánál 1898. évi május hó 13.
Borbély,

kir. tszéki bíró.

4193. tk. 
1898. Hirdetmény-kívánat

A nyíregyházi kir. trszék, mint tkvi ha
tóság közhírre teszi, hogy a felső-szabolcsi 
ev. ref. egyházmegye lelkészi özvegy-árvái 
gyámintézete végrehajlatónak Laskay István 
végrehajtást szenvedett ellen 500 frt tőke, 
annak 1802. évi szeptember hó 7-ik napjától 
folyó 8" ,  kamatai 63 frt 49 kr. eddigi s a még 
felmerülendő költségek és a csal lakozott raádi 
ev. ref. egyház végrehajlatónak 60 frt 87 kr. 
tőke, ennek ennek 1896. évi deczember hó 
20-tól folyó 8•/. kamatai, — 21 frt 55 kr. 
eddigi és a még felmerülendő költségek be
hajtása iránt folyó végrehajtási ügyben ezen 
kir. törvényszék területén fekvő raádi 14. sz. 
tjkvben A.l. 23—25, 27—41. sorsz. a. foglalt 
házi udvar, kert, szántó, ártér, kaszálló és 
irtásból álló ingatlanság liódy János utóaján
lata lolytán 1750 frt utóajánlati becsértek
ben az 1898. évi junius hó 24-én d. e. 10 
órakor Raád községházánál megtartandó nyil
vános árverésen, de csakis becsáron felül, 
elfog adatni.

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

telekkönyvi osztályánál 1898. évi május 
hó 11-én.

Borbély,
kir. tszéki bíró.

Bolthelyiség és lakás kiadás.
Egy bolthelyiség lakosztállyal 

kapcsolatosan október 1-tól alólirt 
búzában Kiadó.
(32—3—it Ferllcskii Kudolf.

Nyomuló t Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




