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Egy  k is  panasz.
Ez a hely. ahol c sorok napvilá

got. látnak, rendeltetésénél fogva fon
tosabb napi események feldolgozását 
tartalmazza. De a hirlapirás elismert 
súlyánál fogva minden kérdésnek, 
amely vezérczikk formájában tálalta- 
tik fel, bizonyos külső tekintély köl- 
csönöztetik, úgy. hogy épen a meg
jelenés alakzata által lesz kipótolva 
az nlkalomszerüség hiánya.

Egy tapasztalati tény az, amely 
arra indít bennünket, hogy e helyen 
való feldolgozásával irányítsuk rá 
figyelmét azoknak a tényezőknek, a 
kiket legközelebbről érint, nevén ne
vezve ISzaholcsvármegye hivatalos és 
nein hivatalos közönségének figyel
mét. Meggyőződésünk szerint Nyíregy
háza város emelkedésének és fejlődé
sének sorsa mélyen beletartozik Szil 
bolcsvármegye jövendőjébe, s nem tú l
zás, ha nyíltan kijelentjük, hogy a 
vármegye erkölcsi súlya, társadalmá
nak ereje és fejlettsége biztos fok
mérőjét, Nyáregyháza városában ta
lálja Ebből szoros érdekközösség gon
dolata domborodik ki, amely Sza
bolcsvármegye hivatalos és nem hiva
talos közönségét arra inti, hogy sa
já t erkölcsi erejének közös érdekéből

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA.

G ardedam  nélkül.
— Jelenet —

— No csak menjen be Pali a szobába. 
Odabent van Giziké, a zongorán klimpiroz- 
gat valamit. Mindjárt jövök én is, csak a 
konyhán van egy kis dolgom! — szólt a 
mama, a zongorán klimpirozó Giziké mamája 
Pali urfíhuz. akivel epen a folyosón talál
kozott.

Pali urfi pétiig benyílóit az ebédlőbe, 
ahova a másik szobából a nyitott ajtón 
keresztül elhallatszotl a Giziké klimpirozása.

Hogy Giziké észreveito-e, azt nem le
het biztosan megállapítani. Lehet hogy hal
lotta az ajtó nyilasát, de talán azt gondolta : 
a mamája tért vissza, meri a zongorázást 
nem hagyta abba.

Pali urfi pedig megállolt az ebédlő kö
zepén és haligatózott. Hallgalózni ugyan 
nem illik, — de ez a szabály is csak álta
lánosságban áll. Vannak kivételek s különö
sen ezek közzé tartozik a más zongora já
tékának u hallgatása. Az ilyen hallgatózás
nak úgy is rendszerint „élénk tetszés és 
tapsvihar" a vége. Ebben az cselben ugyan 
nem igy történt.

Pál urfi hallgatózni kezdeti. Es amint 
haligatózott, azt is észrevette, hogy Giziké 
nem esak zongorázik, de énekel, azaz jobban 
mondva dudolgat is hozzá.

A híres, vagy inkább hírhedt „I.ái ileltó“-t 
próbálgatta. Próbálgatta csak, mert hiszen

minden kínálkozó alkalmat megkel- 
lene ragadnia, hogy székvárosának 
fejlődését biztosítsa.

Kultúrtörténeti visszapillantás kel
lene ahhoz, hogy a vármegye és szék
városa közötti hagyományos viszony 
hidegségének valódi okait föltárjuk 
Hanem ezek ma már legfeljebb abból 
a szempontból volnának érdekesek, 
hogy még ma is alkalmatosak e a 
hideg viszony ápolásához a vármegye 
részéről ? A legtelivérfibb vármegyei 
ember sem építi többé ellenszenvét 
a régen fennforgóit okakra, s így az 
az ellenszenv nem más többé, mint 
elfogult hagyomány.

Szabolc8vármegye rendes közigaz
gatásában épen úgy, mint közgyűlési 
termében alkalmunk volt hallani ékes 
diktiókat a vidéki központok fejlesz
tése érdekében, s jól lehet ugyan
akkor talán épen maga a szónok 
szavazta le Szabolcsvármegye központ
jának egy-egy nevtó^jtesebb fejlődési 
törekvését, mindai ehe tt hinnünk kell, 
hogy a magyar nemzeti erő szem
pontjából Szabolcsvármegyében is va- 
valóban él a vidéki központok jelen
tőségének a tudata.

Ezt a meggyőződést hívjuk ma
gunk mellé segítségül és teljes tisz

telettel kérdezzük, Szabolcsvármegye 
n^rtr-találná e megszívlelendőnek a 
következendőket \

Szabolcsvármegye előkelő földbir
tokosainak egy jelentékeny része a 
téli időszakot nem tölti o trhon. A 
legnagyobb része Debreczenbe vándorol 
át. Szükségleteit Debreczenbe szerzi 
be s nem is a geográfiái helyzet 
előnyeinél fogva, ue mert társadalmi 
megkülömböztetett helyzetével nem 
tartja  megegyeztethetónek a várme
gyei székvárossal való gyakoribb érint
kezés Ez a szokás azt jelenti végső 
analisisében, hogy* a varmegyének épen 
a legtehetősebb osztálya nem járul 
sem vagyonával, sem személyes súlyá
val a székváros anyagi és erkölcsi 
fejlődéséhez.

Erezzük, hogy ez a kérdés igy, 
am int feltéve van, nem képezheti 
tárgyát aktaszerü elintézésnek. De 
más részről kifejezést adunk abbeli 
meggyőződésünknek is, hogy a neme
sebb érte lem be u vett közigazgatás 
nem csupán aktát ismer, de egyéb 
eszközei is vannak, amikkel a polgá
rok mindeu megnevezhető érdekeit 
védelmezni és támogatni, az egyesek 
elégtelen erőit kipótolni tudja. — 
Megváltjuk őszintén, hogy a fóis-

u tiatal leányok, ha magukban, maguknak 
zongoráznak, rendszerint csak próbálgatják 
azt. amit más külömben játszani akarnának. 
Egy-két hangot itt is ott is elfelejtenek meg
ütni, a másikat meg kétszer háromszor is 
megülik. kivált ha nem mindjárt találják meg 
az igazit.

így tett Giziké is. Nem is annyira ütö- 
gette azokat az örökös verésre kárhoztatott 
billentyűket, mint inkább tapogatta. Szóval 
a játékán, de dudolásán is megérezhette Pál 
urfi, hogy a kisasszony esze nem a zongo
rán, nem is a Lárileltón jár.

Az ének szövegéből is mindössze a ref- 
raint, .1 „Láriletló-lettó-lettó"-t mondta ki 
betüszerint.

Ilyen körülmények között nem lett volna 
méltó Pál urfi a „felső gimnazista" névre, 
ha kedve nem kerekedett volna arra, hogy 
a kisasszonyt megzavarja ábrándozásában.

Megvárta, inig ismét a refrainre kerül 
a sor. aztán mikor Giziké megülve a — kö- 
rülbclől — megfelelő akkordol. a szövegel 
is énekelni kezdte volna, a nyitott ajtó kö
zölt állva ő is rákezdte tele torokkal:

— Láááriletló-lettó-leltó . . .
Persze hogy mogijjedt a nem várt s 

épenseggel nem muzsikaiig hangoktól a Giziké. 
Úgy lecsapta a billentyűzet fedelet, hogy a 
szegény ártatlan zongora csak úgy zúgott 
bele. Felugrott a székről s az ijjedsegtől meg 
a meglepetéstől neki pirult arczczul csattant 
rá Pál urfira.

-  Szemtelen! Hogy megijesztett.

— No ne haragudjék édes Giziké kis
asszony, igazán nem akartam ! — mentegető
zött Pál urfi.

— Azt hiszem is, mert akarva, aligha 
tudna olyan . . . állati hangokat kiadni!

— Hát csuk a hangom ellen van kifo
gása? Kérem, ezennel fogadást teszek, min
denre amit parancsol, hogy sohasem éne
kelek többet, mikor maga zongorázik, csak 
most az egyszer bocsásson meg!

— Azért sem bocsátók meg! Tudja!
— Hát azt akirja, hogy énekeljek más

kor is ?
— Felőlem énekelhet,amikor es amennyit 

akar, csak én ne halljam !
— Hát olyan rettenetes hangom van 

nekem ?
— Rettenetes ? Kettenetesebb a rettene

tesnél. És nem is tudom, hogy lehet olyan 
hangja valakinek?

— Kérem, nem én választottam. Ha 
rám bízták volna, biztosítom, két-három év 
alatt én volnék a világ leghíresebb opera 
énekese. De igy mer kell elégednem olyan
nal, amilyen van. Különben is mostaná
ban csattant meg a hangom, idővel, ami
korra . . .

— Mikorra .1 bajuszsza megnő, ugye? 
Csak hogy az még messze vau ám !

— Ha megengedi, nem is olyan nagyon 
messze. Lássa már nemsokára borotválkoz
nom is k< II!

— Radirgumrnival?
— üli nem. Rorolvával. A borbély/,,, 

gény is mondta mar. mikor legutoljára m(_ . 
nyírt. Az pedig ért hozzá!
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páu azon nemes törekvését, amellyel 
Szabolcsvármegye és Nyíregyháza város 
társadalmának kiválóbbjait egy köz
művelődési egyesület alakítása által 
kívánja összetoborzani, azért is kisér
tük lelkesedésünkkel, mert egy láncz- 
szemmel az egyesületben is többet 
látunk, amelylyel — a nem hiva
talos! — Szabolcsvármegye Nyíregy
házával összekapcsolva lesz.

Váljon nem lehetne több láncz 
szemet is kovácsolni? Mert az igazi 
közigazgatásnak feladatát képezné 
az is.

Közügyek.
Képviselőtestületi közgyűlés.

Nyíregyháza város képviselőtestülete a 
múlt héten péntek- n délután í órakor kez
dődőkig tartotta meg november havi rendes 
közgyűlését.

A képviselőtestület tagjai szinte szokat
lanul nagy számmal jelentek meg. pedig a 
tárgysorozatban nem volt oly.in tárgy, amely 
érdekesebb jeleneteket igert volna, amely 
tehat a képvis lőtestület tagjaiban nyilvánult 
érdeklődést indoko-ttá tette volna.

A városi képviselőteslök t tagjai ugyanis 
rendszerint csak olyankor jelennek meg na
gyobb számmal a gviíles-teremben, ha válasz
tás forog szobán, vagy ha zajos jelenetekre 
van kilátásuk.

Ezúttal — a közgyűlésen jelen voltak 
magatartását véve kiinduló pontul — arra 
a következtetésre kell jutnunk, hogy aligha 
nem a tárgysorozat '>-u pontja birl nagyobb 
varazseröv-1 a varos-atyaira, amely két segé
lyezés. és pedig köztük egy sziniakademiai 
ii ivend k aeg Ij zi - tárgyad) i kél 
atyák atyai gondoskodását. Legalább mikor 
ezen a ponton is túlestek, tömegesen hagyták 
oda a gyűlés-termet.

A tárgysorozat első pontja a vármegyének 
a város folyó évi költségvetésére vonatkozó 
határozata volt.

— Jobban mint maga a daloláshoz!
— Ugyan kérem Giziké, hagyja már 

azt az én hangomat. Én már el is felej
tettem !

— De én nem. Sőt azt se, hogy maga 
még nem is köszönt !

— Ezer bocsánat! Lássa milyen udva
riatlanságot követtem el. Egyébiránt maga 
az oka. miért ijjedt meg annyira?

De nem addig van az, hanem tessék 
visszamenni a másik szobába, kopogtatni, s 
ha azt mondom: szabad! — bejönni és ille
delmesen köszönni!

- Még ezt is megteszem, ha úgy kí
vánja, csak ne haragudjék!

Giziké aztan visszaült a zongora mellé, 
Pál urfi pedig kiment az ebédlőbe, s mint 
aki csak most érkezett, kopogtatott.

— Nem szabad! — kiálltott Giziké.
— llát most mit csináljak! — kérdi 

erre a meglepett Pál urfi.
— Azt egy felső gimnazistának magától 

is kellene tudnia! — hangzott a felelet.
— Úgy? Na hát énekelni fogok. Láá

— Jaj az istenért, csak azt ne! Inkább j 
szabad!

— Ez már más! Kezeit csókolom!
— Ah! Isten hozta nálunk! De rég volt 

szerencsénk ! Parancsoljon besétálni. Foglal
jon kérem helyet. A mamám azonnal jön, 
csak kiment szétnézni a konyhába, mert 
ezek a ruai cselédek! Borzasztók ezek a inai 
cselédek!

Pél urfi is bele találta magát a tréfába.
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Egész mostanáig, az év elmúlt 4/5 részé
ben nem volt jóváhagyót! költségvetése a 
városnak. Kormányoztak tehát a múlt évi 
költségvetés alapján és azzal a feltevéssel 
hogy a költségvetési hiány és ezzel együtt a 
községi pótadó most sem te»z ki többet a 
tavalyinál. A vármegye határozata azonban, 
mint lapunkban már közöltük, kellemetlen 
meglepetést tartalmazott. Azt, hogy a költség- 
vetésen a vármegye által eszközölt változ
tatások után előálló 71422 Irt hiány fede
zésére 59®, „ községi pótadó vetendő ki. A 
közgyűlés csöndes lemondással fogadta a 
lesújtó hírt, s megbízta a városi adóhivatalt, 
hogy tekintettel az év előhaladottságára, az 
59® o-os pótadót rendkívüli munkaerő fel- 
használásával, illetve hivatalos órákon kívüli 
munkássággal igyekezzék mennél előbb ki
vetni.

A házi és gyámpénztárok megvizsgálá
sáról szóló polgármesteri jelentés tudomásul 
vétele után a legtöbb adófizetők jövő évre 
érvényes névjegyzékének összeállítására az 
adóügyi tanácsos elnöklete alatt a múlt évben 
hasonló megbízatással kiküldött bizottság 
tagjait küldtek ki ismét.

A villamos világítás fejlesztése tárgyában 
a jogügyi bizottság véleményének, illetve a 
villám világítási ügyek előadásával megbízott 
adóügyi tanácsos állal előterjesztett határo
zati javaslatnak elfogadásával, a közvilágítás
nak lapunkban már ismertetett kiterjesztését 
elrendeltek.

Ezután elfogadta a közgyűlés a tanács 
előterjesztését arról is, hogy a villamos vilá
gításhoz szükséges vezetékeknek a lovassági 
nagy laktanyába való berendezése körűi fel
merülő költségekből a varos 200 forintot 
magára vá lal.

A bevehetetlen községi pótadó és köz- 
rnunkatartozások törlésének kérdésében ki
küldőit bizottság javaslatához képest a kép
viselőtestület a beterjesztett kimutatásokban 
foglalt tételek törlését, elrendelte. Két na
gyobb, régebbi időből fenállo, ina már be
vehetetlen tartozásra azonban utasította a 
tanácsot, hogy adjon felvilágosító jelentest 
arról, hogy miért nem hajtattak be azok 
akkor, mikor még behajthatok voltak.

Id. Deutsch Lipót lakositás iránti kér
vényének kedvező elintézése után a polgár

— Találkoztam őnagyságával az ebédlő 
ajtajában. — Ezek a inai cselédek igazán 
borzasztóak !

— Oh különösen a mieink. A szakács- i 
nőnek épen tegnap mondott fel a mama : a 
szobaleány két hete sincs nálunk, de alig 
ha marad egy hónapig!

— Milyen jó színben van ma Giziké 
nagysám!

— Úgy találja? Pedig reggel gyöngél
kedtem egy kissé!

— És milyen szép időnk van ma!
— Na hallja, már ennyire ne menjünk! 

— kaczagja el erre magát Giziké.
— Hát akkor zongorázzon valamit!
— Mit?
— Hát a Lóri lettót. Én nagyon szere

tem a Lárilettót.
— Hát ón zenekedvelő?
— Egyáltalán barátja vagyok a szép

művészeteknek !
— Például?
— Például a zenének.
— Hát még?
— A festőművészeinek.
— Hát inég?
— A szobrászatnak is, meg a szín

művészeinek is.
— És még?
— Több hamarjában nem jut az eszembe.
— Hát a sárgarépát szereti?
— Megint a hangomra czéloz?
— Nem, csak ugy véletlenül jutott az 

eszembe!
— Akkor szeretem!
— De csak nyersen?

mester elől erjesztése kapcsán< utasította a 
képviselőtestület a tanácsot, hogy a vasúti 
ut kiszélesítése czéljából az ut mentén elvo
nuló telkek tulajdonosai közül azokkal, akik 
az ulhoz szükséges területeket ingyen áten
gedni hajlandók, a szerződéseket kösse meg, 
a többiekkel szemben pedig kérje meg a ki
sajátítási eljáráshoz szükséges kormány ható
sági engedélyt.

Ezután került sorra a Jakab Mihály jog
hallgató és Fábián Cornelia sziniakademiai 
növendék segélyezésének kérdése. — A kép
viselőtestület a kitűnő bizonyítványokkal ren
delkező mindkét kérelmező kérését teljesí
tette, s az előbbinek 50 Irt, az utóbbinak 
pedig 10 hónapra havi 15 Irt segélyt szava
zott meg.

A többi tárgyak már megcsappant ér
deklődés mellett tárgyaltattak. Lefkovils Má
tyást kártalanítás iránti kérvényével elutasí
tották, a Spitz Ferencz vásárvám bérlő bér- 
leengedés iránti kérelmét azonban a jogügyi 
szakosztály és a tanács ellenkező véleménye
vei szemben méltányossági okokból leljesi- 
tendőnek találták, s utasították a tanácsot, 
hogy az elengedendő összeg tekintetében ad
jon véleményt.

Végül tudomásul vették a tisztiügyész 
jelentését a város perein ?k jelenlegi állásá
ról, valamint az „es'Meg más tárgyak“ kö
zött a vármegyének a tisztiinérnöki állás 
ideiglenes betöltésé, úgyszintén a villám vilá
gításra vonatkozólag a Ganz és társa czeg- 
gel kötött szerződésnek a nNyíregyházi vil
lamos részvény társaság"-ra történt átruhá
zása felett hozott képviselőtestületi határo
zatokat jóhihagyó határozatait.

A gyűlés <> óra után ért véget.

Szé p iro d a lm i és közm űvelő
dési egyesület.

Lapunk múlt számában megemlé
keztünk azon ino/galomrol, melyet 
br. F rilitzsc /i /U nt/m id  főispán egy 
szépirodalmi és közművelődési egye
sület létesítése érdekében kezdemé
nyezett. Jeleztük azt is. hogy Ömél
tósága e hú S-ára egy értekezletet

Ha jól van elkészítve: főve is.
— Egyszer egy esztendőben?

Hogy őszinte legyek : kettőben egyszer.
— Ugyan mondja meg nekem, miért 

nem szeretik maguk, férfiak a sárgarépát ?
— Mert mi, férfiak, másforma édessé

geket szeretünk !
— Krutnpli-czukrol ?

Feljebb!
— Égetett mandulái ?

- Még feljebb !
— Csokoládét?
— Majd eltalálta! Csakhogy többet mon

dott néhány betűvel!
— Mi lehet az ? Csokolád . . . Cső . . .

Azt, azt! Csak mondja ki bátran!
— Ho-ho-hó! Most értein már urfícsku! 

Magat nagyon is nagyralátővá tette a borbély
legénye ! No nézze meg a másik !

— Pedig lássa Giziké, ezen nem láthat 
semmi különöset sem a másik, sem a har
madik! Ez egészen természetes dolog. Mi 
férfiak . . .

— Önök férfiak? Önök tizenhat és fel 
éves férfiak! Ugyan menjenek maguk gyerekek!

— Giziké kisasszony! Én már nem vagyok 
gyermek!

— Hát mi ?
Másfél év múlva érett leszek !

— Hát akkor várjon meg másfél évig !
— Jó. Legyen. Én várni fogok, ha maga 

, is vár!
— Én? Mire várjak én? £n már egv 

év múlva hosszú ruhát kapok! Tudja? De 
azért már ma is nagy leány vagyok!
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hivott egybe, föképen azon őzéiből, 
hogy az egyesület alakításának szük
ségességéről és lehetőségéről meggyő
ződést szerezzen, illetőleg, hogy váro
sunk szellemi előkelőségének a meg
alakítás iránti készségét alkalma le
gyen nyilvánítania.

Az értekezlet m egtartatott a nagy
számú , meghívottak élénk részvétele 
mellett. Az első lépés tehát megtör
tént arra nézve, hogy Nyíregyháza 
város és Szabolcsvármegye társadal
mának szellemi élete egységesebbé 
tétessék, s külső szervezettel ellátva, 
közéletünk egyik hivatásánál fogva 
is elsőrangú tényezőjévé avatassék

Impressiónk, amiket az értekezlet 
lefolyásából merítettünk, nem csak 
kedvező arra nézve, hogy az a nél
külözhetetlen egyesület valóban létre 
fog jönni, de sok biztató jelet tudunk 
felhozni am ellett is, hogy kifejtendő 
tevékenységében meg fogjuk találni 
a hozzá fűzött várakozás teljesedésé
nek biztosítékát, s hogy benne és 
általa az eddig teljesen elhanyagolt 
szellemi élet elevensége hivatott gon
dozót, társadalmunk pedig uj czélokat 
és feladatokat fog nyerni.

Az érdeklődés magas fokának kell 
betudnunk az értekezleten megjelen
tek nagy számát, s joggal következ
tethetjük alibik Iiory a megjelenés 
indoka nem csak nobile offitium a 
főispán meghívásával szemben, de a 
törekvés elismerése, am it bizonyít az 
is, hogy a népes értekezlet egyhangú 
lelkesedéssel mondotta ki az egyesület 
alakításának szükségét Kétely a moz
galom sikere irán t nem nyilvánult, 
amiből feltehető, hogy a közvélemény 
osztatlanul bizalommal van, s elismeri,

— Giziké, úgy látszik, maga engem nem 
akar megérteni! Hiszen épen azért mondom, 
hogy várjon. Kpcn azért!

— Hogy nekem ne legypn addig hosszú 
ruhám, inig maga érett nem lesz' Hogy is ne!

— Hát nem vár?
— Nem!
— Határozottan mondja ezt ?
— Határozottan!
— Hát jó. fin tudni fogom a köteles

ségemet, de annyit mondhatok, hogy meg
siratja még ezt valaki! . . .

Legtöbb ideje volt már, hogy a mama 
beérkezzék. Azonnal megneszelte, hogy valami 
történt a gyermekek között.

— Hát magukat mi lelte, hogy mind
kettőjüknek az orruk vére folyik?

Gizikében volt több önállóság. Hja! ő 
neki már csak egy éve van a hosszú ruháig!

— Pál tirfi nem akar megtanítani a 
Lárikdtóra. pedig azt mondja hogy egy helyen 
rosszul játszom. Akármiül kérem, nem akar 
énekelni. Azt mondja, elcsattant a hangja, 
mint valami lámpaüveg!

Pál urli is magához tért ez alatt, hangját 
ugyan a mama elölt a világ leghajlithatla- 
nabb hangjának igyekezett feltűntetni, de 
azért megígérte, hogy a Lárilettóra, ha kell. 
inkábli fütyülve tanilja meg Gizikét.

A mama azonban aligha volt megelé
gedve a gyerekektől kapott magyarázattal, 
mert kereken kijelentette:

— A tanításnál azonban én is jelen
leszek, mert úgy látom, nem lehet magukat 
egyedül hagyni anélkül, hogy össze ne vesz
nének ! Vándor.

hogy a szellemi élet intensivebb gon
dozásának ideje beállott.

Az értekezlet lefolyása a követ
kező volt:

A főispán ur Öméltósága emelke
dett szavakkal ecsetelte az érte
kezlet összehívásának indokát, s ki
fejezést adott annak, hogy egy szép
irodalmi és közművelődési egyesület 
megalakítására nem csuk szükség vau, 
de sőt Nyíregyháza város és Szabolcs
vármegye értelmiségének szellemi igé
nyei azt követelik is. Amióta élet
hivatása Szabolesvármegyéhez kötik, 
állandóan foglalkozott ezen egyesület 
eszméjével, s várta a mozgalom meg
indításának alkalmas perezét, amely 
bekövetki zett az által, hogy társa
dalmi életünk több kiváló egyénisége 
ösztönözte őt a kezdeményezésre. Ez
után körvonalozza az egyesület czélját, 
Nem kaszinószerü szervezetet kíván 
neki adni, — mert hiszen e tekintet- 
beni igényeink további fejlesztésre 
nem szorulnak, — de felolvasó esté
lyek rendezése, amelyek keretén belül 
a művészeti ágak is elhelyezést talál
nának — szerinte az, amely a meg
alakítandó egyesület működésének 
egyik lényeges eszközét képezné. Meg
nyitja az értekezletet, s köszönetét 
fejezvén ki a nagy számban megjelent 
uraknak az ügy iránti érdeklődésü
kért, kéri, hogy véleményüket az 
egyesület, s annak megalakítása felöl 
előterjeszteni szíveskedjenek.

Dr. M eskó László  országgyűlési 
képviselő mindenek előtt az értekez
let köszönetét tolmácsolja a főispán 
úr buzgó kezdeményezéseért, s ama 
meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
a felvetett eszme megvalósítása tá r
sadalmunk figyelemre méltó érdekét 
képezi, s a maga részéről legnagyobb 
örömmel csatlakozik ahoz. A főispán 
úr által körvonalozott egyesületi czélt 
magáévá teszi annál is inkább, mert 
az egyesület oly feladatokat lesz hi
vatva szolgálni a már meglevő in
tézményeink és egyesületeink mellett 
amelyek az utóbbiak által telölelbe- 
tók nem voltak. Fölveendő az egye
sület programmjába az is. hogy nép
szerű, könnyen érthető modorban ta r
tandó felolvasások által a tudomá
nyos Ismeretek terjesztessenek. Indít
ványozza. hogy a inai értekezlet le* 
folyásának jegyzőkönyvbe vételére 
jegyző választassék.

Az értekezlet közfelkiáltással dr. 
Prtik Gyula ügyvédet lapunk felelős 
szerkesztőjét jegyzőül megválasztván; 
dr. Meskó László folytatja beszédét, 
s hangsúlyozza, hogy az alapszabályok 
elkészítése végett egy 7—9 tagn bi
zottság kiküldését tartaná szükséges
nek. amely munkálatát lehetőleg rö 
vid idő alatt befejezvén; az alakuló 
közgyűlés hivandó össze.

Az értekezlet az indítványt egy- 
hangulag elfogadja, s az alapszabály- 
szerkesztő bizottságba M artiny i Jó 
z s e f  fögymnasiuini igazgató elnöklete 
a la tt dr. M eskó Lászlót. KovAc/i

Is tv á n  törv. széki bírót. dr. B a rtó k  
Je n ő  ev. reform, lelt észt, M ájerszky  
Béla  városi főjegyzőt, dr. Vietórisz 
J ó z s e f  fógymuasiumi tanárt és dr.

I Biok Gyula  érteke/leti jegyzőt vá
lasztja meg, azzal az utasítással, hogy 
az országban már létező hasonczélu 
egyesületekről Ö nélti.s.iga. a főispán 
ur által már besz r i-tt valamint még 
beszerzendő alapszabályok útm utatá
sai nyomán az alapszabály t-rveze- 
té t mielőbb elkészíteni. > azt az ala
kuló közgyűlés összehívása végett a 
főispán úrhoz terjessze be.

E zel az értekezlet a fiiispán élénk 
| éljenzése között vee..t, ért,

Téte lek  az  iroda lm i és köz- 
m űvelődési egyesü letrő l.

Hálás örömmel ütJvö/.oljfik tevékeny fő
ispánunkat ez alkalomnnil is a/on intézkedé
séért, hogy Szabolcsvárnugye székhelyén iro
dalmi és közművelőd!si egyesület alakítására 
hívta fel a közönstg figyelmét. Örömmel 
azért, inért az ő nemes töiekvésőben mind
nyájunknak régen érzeti óhaj a. a nyilatkozik 
meg, halával azért, mert az ő egyéniségének 
és állásának súlya hizto-itekul szolgál óhaj
tásunk mielőbbi megvalósulására.

Az első lépes nehézségein immár túl 
vagyunk, mert azon értekezleten, melyen e hó 
8-ik napján Nyíregyháza városának vezető 
ér .éhínsége képviselői utján majdnem teljes 
számban vett részt, habozás nélkül hangzott 
fel az ige, hogy ily egyesület megalkotására 
nálunk szükség van. s az értekezlet egyértel
m űig állapodott meg abban, hogy akar is 
szövetkezni ennek az ig»ine megtestesí
tésére.

F határozott nyilatkozattal szemben el 
kell ncmulnia minden kishitűségnek, minden 
aggodalomnak az intézmény harmadik felté
tele a lehetőség miatt, mert ha egyszer fel
ismertük kötelességünket s kimondtuk hatá
rozott akaratunkat, bizonyára megtalálhatjuk 
a módot is, meiylyel a legjobban czélt ér
hetünk.

A szervezkedés előmunkálatainak meg- 
tevésére, alapszabályok készítésére az értekez
let egy bizottságot kért fel, mely való
színűleg a lehető legrövidebb idő alatt eljár 
megbízatásában. Fölöslegesnek látszik tehát 
minden szó, mely e bizottság ulaboratumáru 
nézve útmutatással akar szolgálni, fölösleges
nek már csak azért is, mert a bizottság 
mindenesetre tanulmányozni fogja a hasonló 
ezélú intézmények szervezését s azokból két
ségtelenül a legjobbat igyekekszik majd ki
választani s egységbe foglalni.

Azt azonban, hogy épen a mi viszonya
ink közt, alkotás lehetőségének mely feltéte
lei lesznek leginkább figyelembe veendők, 
kellőképen megfontolni, megbeszélni s ékként 
amennyire a kérdés természeténél fogva le
hetséges, egységes közvélemény formálására 
igyekezni nemcsak jogunk, de kötelességünk 
is. Jelen soraink megírására tisztán csak ez 
a szándék ösztönöz bennünket a mikor meg- 
meggyőződésünket tételenként állítjuk olva
sóink elé.

1. Illő, hogy az uj egyesület czéljában és 
eszközeiben — de inkább eszközeiben, mint 
czéljában — ne érintse meglevő egyesüle
teinket



Ez az egyetlen alapelv, melyet az érte
kezlet is télre nem érthető módon kinyilat
koztatott s melynek feladása könnyen bom
lasztó hatással lehetne az eddig tapasztalt 
békés egyetértésre és együtt működésre. S 
ha érezzük, sőt ismerjük is azon nehézsége
ket, melyek legyőzése nélkül alig lehet hatást 
vonni, több egyesület czéljai és érdekei közt, 
hiszen, hogy többet ne mondjunk, a köz
művelődés előmozdítása hallgatagon, vagy 
nyíltan majdnem minden egyesület alapsza
bályaiban benfoglaltatik: még sem tekinthet
jük hiábavalónak, vagy épen károsnak az 
első tételünket, mert meglevő egyesületeink 
(kaszinó, olvasó-egylet, önképző-társulatok) 
a maguk körében mindannyian betöltik hiva
tásukat s igy azokat megbolygatni kíméletlen, 
tagjaikat elkeseríteni eszélytelen eljárás volna.

E te el megszivlelését tehát gyakorlati 
szempont teszi szükségessé.

II. Kívánatos, hogy az egyesület irodalmi, 
művészeti és közművelődési egyesület legyen.

Jól tudjuk mi, hogy az irodalom fogalma 
a művészet fogalma alá tartozik, maga is 
egyik faja lévén emennek: de hiábavalónak 
még sem tartjuk az irodalom szó nyomatékos 
hangsúlyozását, mert épen ez az, a minek 
művelésére és élő szóval való terjesztésére 
nálunk eddig csak szórványos kísérleteket 
láttunk. És itt nyomban meg kell jegyeznünk, 
hogy irodalom alatt nem csupán a szépiro
dalmat óhajtjuk értetni, de a szorosabb érte
lemben vett tudományos irodalmat is, rneg 
lévén győződve arról, hogy a tudománynak 
népszerű alakban való közlése nem kevésbbé 
hathatós emelője a műve tségnek, mint a 
mennyi élvezetet nyújthat a szépirodalmi 
felolvasás.

A mi a művészet többi ágait illeti, azok
ból ismét c-ak az előadó művészetek műve
lését és közlését kontemplálják az egyesület 
czéljai sorában, közelebbről az éneket és 
zenét, min' olyanokat, melyek a míiérzék 
fejlesztésére is kiválóan alkalmasak. A képző
művészelek programúiba vételére szellemi 
erőnkit elégségesnek, viszonyainkat alkalma
saknak nem tartjuk.

Végül a közművelődés elősegítését, mint 
czélt, úgy képzeljük, hogy az okozata legyen 
az előbbi kellőnek, mint oknak; mert annak 
szélesebb alapokra való fektetésére — saját 
helyiség, könyvtár, hírlapok stb. — sem az 
időt nem látjuk elérkezettnek, sem anyagi 
erőinket kielégítőknek.

111. Czélszcrü, hogy az egyesület állandó
sága kellően hangsulyoztassék és biztosittassék.

Ezt úgy értjük, hogy az egyesület ne 
csupán egyes kiválasztottak szakkörü társu
lata legyen, mint nagynevű irodalmi, helye
sebben irói társaságaink, hanem tagul fogadja 
mindazokat, akik az egyesület czéljainak meg
valósításához szellemi és anyagi eszközeikkel 
hozzájárulnak. Az időszakokra alakulás már 
magában véve is könynyü feloszlás csiráit 
hordaná méhében, öt-hat összejövetel után 
megszűnnék a vállalkozó hajlam, a kedv, a 
buzgalom s beállna a mindent megölő tes- 
pedés. Már az állandóságot csak úgy fogjuk 
biztosítani, ha összejöveteleinket, mondjuk 
estélyeinket, változatosakká, érdekesekké, ke
resettekké teszszük. Ezt kell erősen szervez
nünk, ez lesz törekvésünknek achiilesi sarka, 
melyen sértetlenül állunk, de a melynek leg
kisebb veszélyeztetésével a talajt vesztjük el 
magunk alól.
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De van egy másik eszköz is az állandó
ság elősegítésére s ez az, hogy tagtársaink- 
tól mennél kevesebb anyagi áldozatot igé
nyeljünk. Igaz, hogy semmiből sohase lesz 
valami, tehát a részvételt áldozattól kell füg
gővé tennünk; de az is kétségtelen, hogy 
nagy követeléssel nagy kórt riasztunk vissza 
munkánk arányos megosztásától.

IV. Szükséges, hogy akaratunkkal mind- 
anynyian legjobb tehetségünket egyesítsük.

Ez pedig annyit jelent, hogy ne fázzunk 
a munkától s kiki abbban, a mire képes, és 
úgy, ahogy csak képes, kivegye részét a kö
zös tevékenységből. Meddő álszerénység vagy 
kicsinylő lenézés, kudareztól való félelem, 
vagy gőgös elbizakodás ne legyen oka távol- 
maradásunknak olt, ahol tehetségünkre, fá
radságunkra, áldozatunkra a közjó érdeké
ben feltétlenül számítanak. Nem mondjuk mi, 
hogy köztünk minden tollforgaló ember hi
vatott iró, minden zenét művelő tökéletes 
tehetség, minden műkedvelő művész: azt 
azonban állítjuk, hogy a megnyilatkozásra 
való serkentés, vagy alkalom hiányában nem 
egy szunnyadó erőnk fekszik gyümölcsözct- 
lenül s mindenesetre vannak hívottak, ha nem 
mindannyian választottak is.

Mindez annyira ismeretes dolog, hogy 
ennek a tételnek további fejtegetése igazán 
egyértelmű volna a kőztudat és tapasztalás 
nem ismerésével, vagy félreértésével.

Hogy az egyesületnek — más hasonló 
egyesületek mintájára — mily megkülönböz
tető. de mégis jellemző czimet, nevet ad
junk a mellett, a mit a II. tételben az egye
sület czéljainál említettünk. — hogy a tagul 
való belépést mily feltételektől tegyük füg
gővé, hogy az egyes tagoknak mily jogokat 
biztosítsunk s tőlünk minő áldozatot követel
jünk, — hogy a szervezés kérdését miként 
oldhatjuk meg legczélsz* rübben stb. stb., ezek 
oly részletkérdések, melyekre ez alkalommal 
és e helyen felelni nem akarunk.

Óhajtjuk azonban, hogy a bizottság 
munkája mindnyájunk megelégedésére teljes 
sikerű legyen, az egyesület még ez év folya
mán megalakuljon s egész vezető társadal
munk áldozatra kész támogatásával városunk 
büszkesége s a magyar közművelődés hat
hatós előmozdítója, biztos támasza legyen.

Aba.
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Az ág. h. ev. egyház  ünnepe.
Mozgalmas napjai voltak a most folyó 

héten a helybeli ágost. hitv. ev. egyház kö
zönségének, — ennek a városunk kultuiális 
eleiében oly kiváló tényező gyanánt tekin
tendő erkölcsi testületnek.

Vasárnap délelőtt három Ízben is tar
tottak közgyűlést az egyház különböző tes
tületéi. 10 órakor Májerszky Beái felügyelő 
és a távollevő Bartholomaeidesz János helyett 
Geduly Henrik lelkész elnöklete alatt presbyte- 
riuini gyűlés tartatott főleg a hegyaljai egyház
megye Miskolczon, folyó hó 10-én tartandó 
utolsó közgyűlésre kiküldendő egyháztagok 
megválasztása és nehány közgyűlési tárgy 
előkészítése végett.

A megjelent presbyterek elfogadtak a 
felügyelő azon indítványát, hogy az egyház- 
megyei közgyűlési megbízottakat alkalmas 
férfiak személyében ő szemelje ki s mint ér
tesülünk, dr. Meskó László, Geduly Henrik, 
Martinyi József, Mészáros Ferencz, Bogár 
Lajos urakon és az egyház felügyelőjén kí
vül, kik mind hivatalból tagjai az egyház- 
megyei közgyűlésnek, még Andrejovich Sán
dor segédlelkész, Eördőgh Károly presbyter

és Vietórisz Dániel gondnok mennek Nyíregy
házáról eme történelmileg nevezetes, mert 
jelenlegi alakjában utolsó hegyaljai egyház
megyei közgyűlésre.

A presbyteri ülés vegén Májerszky fel
ügyelő hívta még meg a presbyterek ügyei
mét egyrészt a templomi közgyűlésen, más
részről a Mráz Károly kitüntetésével kapcso
latos ünnepélyen való részvételre s ezzel az 
egy ház-tanács ülés véget ért.

Alig ért véget a presbyteri közgyűlés, 
már kezdetét vette az egyház templomi köz- 
í/yu/ésc nagy számú egy húzta gok részvéte mellett.
A jelenvoltakra sokáig emlékezetes marad e 
közgyűlés, a mely inig egyrészről bizonysá
got tett arról, hogy a mi takarékosságáról 
jól ismert népünk sem zárkózik el a nemes 
áldozatkészségtől, ha érti, hogy azzal jól 
megérdemelt, igaz ügyet mozdít elő, más
részről erős diadala volt az egyház fáradha
tatlan, tapintatos és bölcs felügyelője, Má
jerszky Bélának, a ki kitartó munkával, 
sokszor keserű tapasztalatokkal is szembe- 
szállva és egyes'népámitók aknamunkáját Ic- 
leküzdve — tudta odavezetni az ev. egyház 
híveit, hogy vezetőinkben ma mar nem ellen
ségeiket, de legjobb barátaikat látják és szük- 
keblüséggel, ellenséges indulattal többé nem 
kisérik és nem nehezítik az egyházi élet 
szolgálatában álló férfiak működését.

Ily előzmények után terjeszthette elő 
Májerszky Béla a közgyűlésnek azon indít
ványát, hogy az érdemekben inegőszüll. ve
terán tanítónak, Mráz Károlynál: 410 Irinyi 
nyugdiját az. egyház az eddig bírt fizetés 
erejéig — f»00 forintig egészítse ki, továbbá 
hogy azon tanítóknak, kik a városban 10 
éve működtek, törzsfizetését 100 frttal, azoket 
pedig, a kik a tanyán ugyanennyi ideig mű
ködtek, törzs fizetését 50 frttal emelje, végül 
hogy az ifjabb énekvezérnek fizetését szintén 
HM) frttal nagyobbitsa.

Az indítványok s különösen az első — 
számottevő ellenzésre min találtak s igy tel
jesen indokolt dolog volt. hogy a közgyűlés
nek ezen kulturális és humanitárius szem
pontból egyaránt igen figyelemreméltó hatá
rozatáéit (jctluly Henrik lelkész a hazai 
tanügy és az egyház ülve nevében halas 
elismerését fejezte ki. — inig Májerszky Béla, 
felügyelő — mint az egyházi ügyek sikeres 
intézéseben legfőbb tényezőt, a testvéries 
jóindulatot ajánlotta az egyházhiveknek erő
teljes zárszavaiban. Ugyanezen közgyűlés erő
sítette meg Andrejovich Sándor .v-gedlelkészül 
való meghívását is, a kinek rövid itt műkö
déséből mindenki meggyőződött arról, hogy 
benne az egyház minden tekintetben meg
felelő munkaerőt nyert.

A közgyűlés fél 12 órakor ért véget, a 
mikor a központi iskola dísztermében már 
egybegyült a nagyszámú ünneplő közönség, 
hogy tanúja legyen annak az ünnepélyes 
jelenetnek, midőn Szabolcs vár megye főispánja, 
br. Feilitzsch Berthold ur Öméltósága a tan
ügy és az egyház érdemes, veterán szolgá
jának, Mráz Károly jubiláns tanítónak az 
őfelségétől jött kitüntetést, az arany érdein- 
keresztel átadja.

Előkelő és nagyszámú közönség gyűlt 
össze az ág. ev. népiskola dísztermében 7,12 
órára, amidőn az .arany érdemkereszt á t
adása jelezve volt. Élénk éljenzés fogadta a 
főispánt megérkeztekor, a ki kezében a ki
rály kitüntető adomány ival Mráz Károly 
jubiláns tanító elé lépett, hogy elismerő sza
vak kíséretében a királyi kitüntetést átadja. 
A főispán szavaira, amelyekkel Mráz Károly 
hosszú tanítói működését melegen méltatta, 
Mráz Károly meghatottad válaszolt, kifeje
zést adván annak, hogy működésé egész éle
tén át oda irányult, hogy növendékeiben a 
hazaszeretetét ápolja, s hogy e hazának hasz
nos és szorgalmas polgárokat neveljen. Az 
elénk éljenzés, amely szavai nyomán felzú
gott, bizonyította, hogy Mráz Károly valóban 
úgy teljesítette kötelességet, amint mondotta.

Itt említjük meg végül, mint a helyi ev. 
egyházi élet egyik mozzanatát, hogy a hegy-
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aljai egyházmegye ketté osztása előtti utolsó 
közgyűlésére kiküldött megbízoltak, továbbá 
Bartholomaeidesz János lelkész, Rencs László, 
Fest László és Flibján Dániel presbyterek 
kedden délután 6 . órakor, Materny Lajos, 
debreczeni lelkész közbejöttével bizalmas jellegű 
••rtekezletct tartottak, mindazon ügyek meg
beszélésére, a melyek a Nyíregyháza köz
ponttal alakulandó tisza vidéki ev. egyházmegye 
szellemi és anyagi érdekeivel szorosabb össze
függésben állanak. —rens.

Hírek.
A vármegye dicsősége. Dr. Jósa András 

egyike azoknak a fáradhatatlanul gondolkodó 
és munkálkodó emberbarátoknak, a kiknek 
a közpályán való tevékenysége állandó emlé
ket hagy hátra. Egyéniségük varázsa nem 
csupán a mindennapi élet mindennapiságá- 
ban nyilvánul, de kihat általános és nagy 
érdekekre, a melyek, hogy gondolkodása tár
gyaivá tétetnek, egy ország fogja látni hasz
nát. Ennek, a mit dr. Jósa Andrásról itt el
mondottunk különös alkalma is van. A fárad
tjaikul főorvos indítványára Szabolcsvármegye 
közönsége feliratot intézett a belügyminisz
terhez az államilag termelt diphteria elleni 
serum ingyenes kiosztása, kezelése s a pre
ventív oltások kötelező elrendelése tárgyában. 
A belügyminiszter nem csak elfogadta a fő
orvos indítványát, de sőt országos tanács- 
kozmányt is hivott e tárgyban össze, a mely
nek nélkülőzhetlen személyeként dr. Jósa 
Andrást jelölte meg. A belügyminiszter ide 
vonatkozó leirata következőleg hangzik:

Szabolcsvármegye közönségének
Nyíregyházán.

Az államilag termelt diphteria elleni serum 
díjtalan kiosztása, kezelése s a preventív 
oltások kötelező elrendelésére vonatkozó folyó 
évi julius hó 8-án 1202 1232. kb. szám
alatt kelt közigazgatási bizottsági határozatra 
hivatkozással, ezen ügyben folyó évi 307. 
szám alatt kelt feliratára értesítem a vár
megye közönségét, hogy hajlandó leszek a 
feliratban felsorolt óhajtásokat és javaslatokat 
megfontolás tárgyává lenni, mihelyt meg 
győződhetem róla, hogy azoknak a gvakorlat
ban való keresztülvitele számbavehető nehéz
ségekbe nem ütközik és amennyiben oly 
tapasztalatok fognak rendelkezésemre állani, 
melyek minden aggodalom nélkül feljogosí
tanak arra, hogy ezen sok körültekintést 
igénylő kérdésben országos érvényű körül
tekintéseket legyek.

Azt is kijelentem, hogy az esetben, ha 
a vármegye közönsége által ezen feliratban 
indítványozott eljárási mód olyannak fog 
bizonyulni, mely a rendelkezésre álló és érté
kesíthető megbízható adatok alapján már 
indokolt és a gyakorlatban ki is vehető, az 
államkincstár esetleges megterhelését a magam 
részéről nem fogom a szükséges országos intéz
kedések akadályául tekinteni. Mielőtt azon
ban az intézkedések lényege és terjedelme 
tekintetében végleg határoznék, szükségesnek 
láttam, hogy a szóban levő fontos kérdés 
a vezetésem alatt álló minisztérium egész
ségügyi osztályában taitandó szűkebbköiü 
értekezleten minden részében megbeszélés és 
felvilágosító tanácskozás tárgyává tétessék. 
Minthogy pedig Szabolcsvármegye főorvosá
nak indítványa volt épen az, amelynek alap
ján a vármegye közönsége fölterjesztését 
megtelte, óhajtanám, hogy a jelzett értekez
letben Ó is részt vegyen.

Az értekezlet helyéül a belügyminiszté
rium egészségügyi osztályát, időpontjául pe
dig f. évi november hó 12-ének délelőtti 10 
óráját tűzöm. ki.

Felhívom ennélfogva a vármegye közön
séget, miszerint utasítsa a vármegye tiszti 
főorvosát, hogy ezen értekezletre a jelzett 
időben és helyen jelenjék meg, amennyiben 
akadályozva lenne, ide mielőbb jelentés 
teendő.

Budapest, 1897. november hó 4-én.
Pcrczcl, s. k.

— Választások a városnál. Nyíregyháza 
városánál tudvalevőleg a tisztimérnöki állás 
ma még egyelőre csak ideiglenesen van be
töltve. Ezen kívül üresedésben van az igtatói, 
meg egy irnoki állás is. Szabolcsvármegye 
alispánja ezen állásoknak választás utján 
leendő betöltésére határnapul november 25-ikét 
tűzte ki, — a pályázati kérvények pedig 
november 23-ikán déli 12 óráig adandók 
be a vármegyei közigazgatási igtató- hivatalba. 
A mérnöki állást most Kuzdényi Szilárd, 
mérnök tölti be, s aligha csalódunk, ha azt 
hisszük, hogy megválasztatása egyhangú lesz. 
Az igtatói állásra Laszlavik József, h. igtató, 
az irnokira pedig ifj. Matullca Ödön, nap- 
dijas írnoknak van legtöbb kilátása.

—  Agarász verseny. A szabolcsi agarász
társulat rendes agarász versenyeit e hó 6-án 
kezdte meg a nagy-kállói tarlókon és 8-án 
fejezte be. — A versenynek pompás jó idő 
kedvezett, s állandóan nagy közönség nézte 
az érdekes lefolyású versenyeket. Keverve 
volt összesen 23 agár, melyek közül az 1-ső 
dijat (400 frt és 100 frf értékű emléktárgy) 
Orosz Miklós .Szellő* nevű kutyája vette el. 
A versenyek alkalmából a „Korona* szálloda 
nagytermében G-án rendezett tánczmulatság 
fényesen sikerült. A négyeseket 22 pár tán- 
czolta, s a legjobb kedélyhangulatban reg
geli fél nyolez óráig tartott. — Olt voltak: 
A hölgyek közül tudósítónk a következők ne
veit jegyezte fel: br. Feilitzsch B'-rtholdné, 
Kállay Andrásné, Kállay Sarolta, Járniv Már
tonná, Jármy Imréné, Jármy Gyuláné, Kállay 
Rudolfné, Ferenczy Emilné, Ferenczy Margit, 
Ferenczy Béláné, Ferenczy Márt ha, Jármy 
Paula, Jármy Tóni. Jármy Martba, Molnár 
Gusztávné, László Imréné, Mezősay Gizella, 
Ragályi Malvin, Liplay Béláné. Petrovay
Janosné, báró Wimmerspergné, Fáy Margit, 
Füry Ilona, Jósa Andrea, Bogáthy Józsefné, 
Bogáthy Flóra, Jármv Ilonka, Újhelyi Emma, 
Gencsy Albertné, Mikecz Dezsőné, Olchváry
Ilona, Gencsy Samuné, Szalánczy Bertalanne, 
NozdroviezkvJenőné, Sárközy Aurélné: to
vábbá közéletünk kitűnőségei közül: br. Fei
litzsch Berthold főispán, ifj. gr. Vay Adun, 
gr. Vay Lénárt. gróf Pongrácz Jenő, báró 
Sennyoy István, gr. Dessewííy Aegid, Kállay 
András, Gencsy Albert, Perczel tábornok,
Fontain ezredes, Sárközy Aurél komárom-
uiegyei főispán, dr. Vécsey Alfonz, gr. Mar- 
tenberg Aladár, slb.

—  A gymnasiumi hangverseny. A hang
verseny, melyet múlt szerdán rendezett Bogsch 
László és Santroch Alajos a főgymnasiumi 
ifjúsági egyesületek javára a főgymnasium 
dísztermében, anyagilag és erkölcsileg egy
aránt fényesen sikerüli, amint ez várható is 
volt úgy a közreműködők jó hangzású neve, 
mint a nyíregyházi közönségnek minden jóté- 
konyczélért lelkesülő hajlama után Ítélve.

Fokozta az érdeklődést az a szokatlan 
körülmény is, hogy egy művész jegyespár 
állott ki a nagy közönség elé, mintegy do- 
cumentálandó, hogy a zeneművészet iránt 
érzett hajlammal több ama találkozások 
száma, mely rokonlelkeiket egyesíti.

Ily érdekes külső körülmény által is 
ébresztett várakozás közölt ült zongorához 
Szénfy Erzsiké úrhölgy, hogy a programúi 
első pontjául kitűzött Nodurne-1 Bcndcl-US\ 
eljátszsza. Bár a darab maga igénytelen és 
nem nagy várakozást támaszt magi iránt, a 
jól felfogott és melegen átérzett játék zajos 
hatást keltett különösen a hölgy közönség 
soraiban, mely hatás általánosan felhangzó 
tapsban nyilvánult.

Ezután a programúitól eltérőleg Dömö
tör György úr lépett lel, hogy elszavalja 
Szentirmai Emlékezés-él azzal a hazafias lel
kesedéstől átérzett melegséggel, melylyel már- 
czius 15-dikén is megérdemlett tapsokat 
aratott.

A szavalat által ébresztett érzelmes han
gulat igen kedvező át ménéiül szolgált L u 
kács Hona úrhölgy énekének élvezéséhez, aki 
színpadon és pódiumon annyira otthonos s 
ezért a közönség előtt annyira ismeretes,

hogy egyáltalán nem lehet csodálkozni azon 
a lelkesedésen, melyet Meyerbeer. Hugenot
ták „Apród áriá-*jával s a megujrázás helyett 
énekelt magyar nótáival keltett. Kellemesen 
csengő hangja, érzelmes előadása és színe
zése mindig megtalálja azt az utal, mely 
hallgatóinak szivébe vezet, s oda úgyszólván 
belopózkodik.

Majd Taussig: Concert Fantasie-yd, e 
művészi technikát igénylő darabot játszotta 
el Bogsch László úr oly bámulatos könnyű
séggel, elegantiával, hogy a tenger-moraj
láshoz hasonló bevezetés után következő 
polkaszerü részlet és csengő campanella tel
jesen érvényre jutott, s ujahban meggyőzte 
közönségünket arról, hogy Bogsch László úr 
a klasszikus darabok eljátszásában igazi mester 
és virtuóz.

Erre Beethoven C-moll Triója következett, 
melyet hegedűn, gordonkán és zongorán dr. 
lloftmann Emil, Santroch Alajos és Bogsch 
László urak igazi klasszikái modorban ját
szottak el nagy hatással; és a zenészek 
malheur-je, a húrszak.idás daczára a megér
demlett tapsok őszintén hangzottak fel.

A vgranadai éjiszállásvadászdalát érczes 
átható hangon énekelte Mayer Ferencz úr, 
a nyíregyházi dalosok előnyösen ismert bari
tonistája, kinek a programmon felül is kellett 
nehány jó magyar nótát énekelnie, annyira 
kívánta őt hálás közönsége hallani. Zongorán 
diskrétül kisérte őt Santroch Alajos úr.

A hangverseny elején elhangzott komoly 
szavalatnak víg monolog szolgait pendent-ul; 
ugyanis Coppée: „ Pardon“ monológját adta 
elő Galli Lajos úr, teljesen beleélve magát 
az örökösen zsörtölődő és az őt ért kelle
metlenségek, családi bajok miatt elégedetlen 
ember szerepébe, kinek jellemzetes utánzásá
hoz — úgy látszik — a természeti képes
ségen kívül buzgó tanulmány alapján fogott 
hozzá. Természetesen állandóan derült han
gulatban tartotta közönségét előadásával.

Ziradékul a jegyespár adta elő zongorán 
négykézre, Mendelssohn Concerto E-dur ct 
Allegro-ját, melynek szép melodikus részle
teit éppen úgy, mint a vége felé indulószerű 
ütemeit egyaránt összehangzó játékban emelte 
érvényre zajos hatást aratva.

Általában tehát elismerés illeti úgy a 
rendezőket, mint a többi közreműködő höl
gyeket és urakat hogy oly kedves mű Övezet
ben részesítették a szép számmal megjelent 
közönséget. </ ,

—  Bartha Miklós és a szabolcsi nád.
Bartha Miklós, a legkivá.óbb magyar pub- 
liczisták egyike tiszt letérő, aki tudvalevőleg 
a Wekerle-kormány ellen elkövetett sajtó- 
vétség miatt reá mért államfogház bünteté
sének megkezdésekor nyert királyi kegyelem 
folytán a fogházból már másnap kiszabadult, 
ez alkalomból a budapesti függetlenségi és 
4S-as polgári kör lakomát rendezett. A lako
mán Bartha Miklós a reá mondott felkö-zön- 
tőre válaszolva, mint a ,M igyarország* kö
zölte, a többek között azt is mondta, hogy 
a hizaliság legyen olyan, mint a nád Sra- 
h öles megyében, az egykori tengerfenéken, ahol 
évezredek szántása sem tudta azt kiirtani! 
Hát mi ugyan fölötte kiváló tisztelettel vi
seltetünk a Bartha Miklós szónoki hasonlatai 
iránt és fölöttébb megtisztelve érezzük ma
gunkat, hogy pohárköszöntője közben a mi 
vármegyénk jutott az eszébe, hanem azért 
bátorságot veszünk magunknak, hogy az 
ellen a hasonlata ellen épen a hazaliság esz
méje érdekében határozottan tiltakozzunk. 
Nem csak azért, mert hol van már a mai 
Szabolcsvármegye talaja az egykori tenjor- 
lenéktől, -  hanem azért is, mert a mi köz
vetlen tudomásunk szerint a nádat itt igen 
is sikerült a szántás-vetésnek a szántóföl
dekről kiirtania s a níd ina már csík a bel
vizek levezetése és szabályozása óta szí in
ban is nagyon megcsappant mocsarakban, 
meg az utszéleken és árokpartokon tenyész.

—  A jövő évi országos-vásárok. Nyíregy
házán a jövő évben megtartandó négy nrszá*
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gos-vásár határnapjai a következőleg állapit- 
látták meg: a Tamás-napi vasár márczius 
7- és 8-, a pünkösdi május 23- és 24-, a 
Kisasszony-napi szeptember 5- és (»-, s a 
Lucza-napi deczember 12- és 13-ik napján 
fog megtartatni.

— A ..csudáid'.** Pár nap óta a napnak 
úgyszólván minden szakában folytonos cso
portosulás észlelhető egy pazonyi utczai ház 
előtt. A kiváncsiak áhitatteljes hatborzon
gások közepette bámulnak egy képet, amelyen 
egy kis asztalkán egy női lej látható és be- 
tüzgetik a hatalmas plakátokat, amelyek azt 
hirdetik, hogy bent az üzlethelyiségben a 
képen láthatóhoz hasonló „csudufő“ csak 20 
krajczárért a leghitelesebb jóslatokkal szol
gál. Az ilyen népbolonditásnak természetesen 
főként a szegényebb és műveletlenebb népre 
van nagy varázsereje s százán meg százan 
vannak ma már, akik s/.enlül megvannak 
győződve arról, hogy tényleg egy test nél
küli élő fej hirdeti a rendszerint kedvező 
jövendőt. Hát hiszen szép dolog az a régi 
elv, hogy „ruundus vult decipi, ergo decipi- 
atur** — de azért talán a rendőrségnek még 
is kötelessége volna megakadályozni azt, hogy 
ilyen botrányos módon csalják ki a szegény 
emberek zsebéből keservesen megkeresett fil
léreiket. •

Körvadászat. A nyíregyházi vadász
társulat vasárnap a Császár-suailáson ren
dezett körvadász »tot. Az eredm- ny 7'.) nyúl, 
4 fogoly és l sas. Este a „Pacsirta* étter
mében fejezték be kedélyes lakomával a nap 
élvezetét.

— Angyal-csinálás ? Keztyüs kézzel nyú
lunk ehhez a kérdőihez. — Nemcsak azért, 
mert nehezen, vagy épenséggel nem is bi
zonyít ható a czimben rejlő súlyos vád, de 
azét t is, mert súlyos felelősséggel jár ez a 
k-.Tiies azokra is, akik felmerülését megaka
dd* ózni vaunak hivatva. — Hogy mi az az 
„angyal csinálás*, azt bizonyára j«*1 tudják 
mindazok, akikre az ilyen természetű dolgok 
tartoznak. Nos hat ilyen „angyal csinalás*- 
nak a gyanuj it költi tel az a feltűnő sok 
jelentés, mii ly legújabban a helybeli anya
könyvi hivataltól a városi árvaszekhez be
érkezik, s amely hivatalos ridegseggel tudatja 
a gyámhatósággal, hogy az „angyalok* száma 
iámét növekedett s tolyton növekedik. Csu- 
dáljuk, hogy az illetékes hatóságok ügyei
met ezeknek a jelentéseknek a száma még 
nem költötte lel.

— Szabolcsvármegy- közigazgtási bizottsága
a rendes havi ülését ma tartja meg.

— Műkedvelői előadás. A hely beli jóté
kony nőügyiét a folyó hó 27-ikén műked
velői szin'előadást rendez, amely alkalommal 
Kátkay László jeles népszínműve, „Felhő 
Klári* kerül színre. A szereplők neveit csak 
lapunk jövő számában közölhetjük, tekintet
tel arra, hogy egyes szerepekre még végle
ges megállapodás nincs. — Annyit azonban 
már ezúttal is elárulhatunk, hogy minden 
egyes szerep, arra hivatott műkedvelőkkel 
lesz ellátva, úgy, hogy ez az előadás egyike 
lesz a legsikerültebbeknek.

— Cyprián. Lapunk múlt számában rö
viden már jeleztük, hogy Andor JózsefeCyprián) 
első elbeszélés kötete a könyv piaczon meg
jeleld. Ígértük egyszersmind azt, hogy a 
könyv bővebb méltatását lapunk mai számá
ban hozzuk. Tekintettel azonban arra a 
nagy érdeklődésre, a melylyel a kötetet a 
fővárosi sajtó fogadta, de a kötet minden 
egyes novellájának belbecsére is. részletes mél
tatásunkat jövő számunkban fogjuk hozni.

— Mraz-bál. Említettük már, hogy a 
tanitó-testület nyugalomba ment veterán tag
jának tiszteletére, a folyó hó 13-án batyus- 
bált rendez. A bál az előjelekből Ítélve szép 
bevezetése lesz a közeledő farsangnak s tekin
tettel a mutatkozó érdeklődésre, egyike lesz 
a l< glálogatottabbakuak.

— Színházi hírek Komjáthy János debre- 
czeni színtársulatának 30 előadásra érdekes 
vendege les/.. Komáromit Mariska, a népszín
ház kitűnő volt prirnmadonnája ugyanis ennyi

előadásra szerződött el Debreczenbe azzal a 
kötelezettséggel, hogy hetenkint kétszer fog 
fellépni.

— Anyakönyvvezettfi kinevezés. A belügy
miniszter Erdélyi Farkas újonnan megválasz
tott orosi jegyzőt ottani állami anyakönyv
vezetővé nevezte ki.

—  Állásáról lemondott körjegyző. Bakos 
István, kopócs-apáthii közjegyző állásáról való 
lemondását, a vármegye alispáni hivatalához 
benyújtotta.

— Hazafelé asszonyok ! Akinek gyakrab
ban van dolga a bíróságnál, vagy a postán, 
bizonyára ösmerős már a kedves szavakkal, 
melyeket rendőrségünknek komolyabb és 
hasznosabb munkára méltó tagjai sűrűn al
kalmaznak a piaczon vásárló és eladó kö
zönség elzavarása czéljábói E szűk helyen 
nem szólhatunk azon amúgy is mindenki ál
tal eléggé ösmerl hiúnyos-ágokról, amelyek 
a mi piaczi viszonyainkat <es talán az annak 
rendezésére hivatottakat is) jellemzik, elég 
mulatóba azon körülményt felemlíteni, hogy 
esős időkben a mind nuapi szükséglétét be
vásárló közönség oly nagy sáröan és szu- 
tyokban juthat hozza az ugyancsak pocso
lyákban és piszokban kirakott él Imi szerek
hez, hogy önkénytelenül is felsóhajt az em
ber, hogy milyen szegény is ez a mi váro
sunk, hogy a kultúrának ábécéjében (köz
rend. köztisztaság, közegészség, s'b.) sincs 
része akkor, amidőn állandó színház, önálló
sítás stb. nagy k n d sek vannik napirenden. 
Visszatérve azonban e sorok elejére, szeret
nék ösmerni az indokolását azon intézkedés
nek, hogy a ''evük és ela lók tömegét ‘ ,1b 
órakor elzavarják a piacznd minden elfogad
ható ok nélkül. Mire való ezen zaklatása és 
bosszantása a közönségnek, különösen e rö
vid napokon, amikor ü óra van, mire a piacz 
egybegyül. Azt hisszük, hogy a tisztaságnak 
mgy seprőkkel megjelenő alakjai delelöit 10 
órakor másfelé is találhatnának seperni valót, 
s nem kellene irgalmatlanul nekirontani a 
saprővel mindennek, legyen az ember, avagy 
tejes köcsög. (BekiUdefcit.)

— Gyújtogatás. A Sas-zugban a folyó 
év elején egyik gyújtogatás a másikat érte, 
anélkül, hogy a rendőrségnek a lettest, daczára 
a legszorgosabb kutatásnak, felfedeznie sike
rült volna. Sem a kettőztetett éjjeli őrség, 
sem a szervezett polgári őrség nem tudta 
megelőzni a gyújtogatás gonosz művét. A 
nyáron szünetelt, a héten azonban ismét 
kezdetét vette a Sas-zug veszedelme. E hó 
7-ikén u. i. és tegnap ismét kigyulladt rgy- 
egy ház, a szomszédoknak ébersége azonban 
mindkét esetben sikerült elejei venni a tűz 
pusztításának.

— Az utolsó évnegyed. A városi adóhi
vatal ezúton is figyelmezteti az adófizető 
közönséget; hogy a folyó év utolsó évnegyede 
bekövetkezvén, most már az ez évre előirt 
összes adó és egyéb köztartozások esedéke
sekké, és november közepéig fizetendőkké 
váltak. Akik Iellát még tartozásaikat he nem 
fizették, igyekezzenek azokat a folyó novem
ber hó 15-éig rendezni annal is inkább, mert 
ez ideig a/, állami adóból esedékessé vált 
negyedik negyedévi részlet kamat nélkül űzet
hető be. mig november 15-ike után nemcsak 
kamatot, és pedig az egész évnegyedre, ha
nem az intési és behajtási illetékeket is köte
lesek lennének fizetni. Egyidejűleg arra kéri 
a városi adóhivatal a városban lakó adófize
tőket saját érdekükben is, hogy a fizetéseket 
lehetőleg ne szerdán és szombaton teljesítsék, 
mert e napokon a tanyai adófizetők olyan 
tömegesen jelentkeznek, hogy a befizetések 
csak hosszas várakozás és időtöltés mellett 
eszközölhetők.

— Tehénbőr a kutban. Érdekes felfede
zést teltek kedden reggel a kistéri kút láto
gatói. Egy hatalmas és erős illatú tehenbőr 
úszott a víz tetején, elvéve a kedvét min
denkinek a vízmentestől. - A rendőrségnek 
tudomására adatván a szokatlan lelet s ez 
alapon vizsgálatot indított meg, kiderítendő, 
hogy kinek a nagylelkűségéből került a bőr

az illetéktelen helyre. Ez idő szerint még ered
ménytelenül. Annyi azonban már most is 
bizonyosnak látszik, hogy egy nyíregyházi 
mészáros tulajdonát képezte.

— Gyújtogatás az erdőben. Valaki, a ki
nek kilétét a rendőrség ez ideig] még fölnem 
fedezte, tegnap délben egy boglya szénát gyúj
tott föl. A jeladásra a tűzoltóság a helyszí
nére kivonult és sikerült neki a tűz terje
dését, valamint nagyobb kár bekövetkezését 
megakdály óznia.

— Eltűnt gyermek. Hornyuk András, 
pazonyi lakos 10 éves gyermek folyó hó 
ü*ikán nyomtalanul eltűnt, lvőröztetése hiva
talosan is elrendeltetett.

— Veszett ebmarás. Puskás Károly hely
beli szikviz-gyáros, b éves, Jolánka nevű 
leányát, a folyó hó 7-én, sajat kutyája, 
játék közben inegmarta. (íyógykezelés vegeit 
másnap felszállitották a Pasteur-léé gyógy
intézetbe, ez eset következtében a törvény 
által követelt 40 napi zár. a város égé> 
területére elrendeltetett.

C S A R N O K .

A v e  M á r i a !
(Vége)

A grófnő lassú léptekkel érkezett a nagy 
lerassehoz, mely oly edes s mégis oly ke
gyetlen emlékeket ébresztett benne; egyedül 
jön ide ezután a platán alléén keresztül 
azon órában, mikor a királyi nap nyugodni 
tér bíbor s arany felhőtakarója alá. Egyedül 
tért vissza a kastélyba, ez Édenbe, melyet 
együtt hagytak el, hogy a nagyvilágba, Hó
hért világába lépjenek, a divatos, kaczér, csá
bító asszonyok világába, kik könyörtelenül 
elrabolják a gyöngéden szeretőit ifjú férjek 
szivét.

Róbert oly ártatlannak vélte kis felese
get, hogy képtelennek tartotta, hogy kis 
szivében szerelem fellő gyanú ébredhessen. 
Egyébként pedig el volt ragadtatva, hogy 
hazat az arkangyal! szépség ékesíti, ki oly 
szűzies volt mint egy liliom, s oly nyugodt 
hogy magas székén ülve, magasztos, drága s 
csodatevő szobrocskának látszott.

Azonban úgy esett a dolog, hogy a 
csodatevő kis szentnek forrón szerető kis 
szive \olt. k* t nagy szeme, melyekkel igen 
tisztán látott, s egy pár finom, átlátszóan 
rózsaszínű fülecskéje, melyekkel a Róbert 
hangját például képes volt majdnem való
színűtlen távolságról is meghallani.

És úgy történt, hogy egy napon a szőke 
grófné egy szerelmi vallomást hallott a Ró
bert ajkairól mely — nem ó hozza volt in
tézve. Bámulva nézett széjjel maga körül, 
látott, s borzalommal értette meg mi törté
nik a nagyvilági galantéria, a bűnös szerel
mek világában. O, ki mindörökre az egye
dül szeretettnek hitte magát! O ki képtelen 
volt még csak föl is tételezni azon szörnyű 
lehetőseget, hogy a halálnál egyébb vegeit 
vethessen forró és tiszta, Isten áltál megál
dott szerelmének, mely oly szent volt, mint 
a fogadalom, mely a papot az oltárhoz fűzi, 
szerelmének, melyet úgy szólván Róbert te
remtett s virágoztatott föl szivének szűzies 
fészkében! De a Róbert által teremtett Éden 
most romba dől, megsemmisül mint egy ki
halt égitest a világűr végtelensegében: Ró
bert másokat szeret! ................Minden össze
omlott. Marié Louise menekült a nélkül, 
hogy hátra tekintene, hogy vigasztalan bá
natát itt e magányos kastélyban rejtse el, 
mely megőrző élete első — s oly hamar 
elhervadt virágainak emlékét, illatát!

És mindennap újra meglevő szerelmének 
e zarándok útját, elért e kálváriához kereszt
ként hordva karjaiban a vergődő gyöngéd 
bárányt, a vérző áldozatot: szivét! És azóta 
sok-sok könyörgő levél jött abból a pokoli 
Párisból a megbántott menekülőhöz, ki ha
tározottan, kérlelhetetlenül visszautasított 
mindent. A ki oly nagyon szerelcll, az nem



bocsáthat meg. És azután az asszonynyá fej
lődött lánykában első könnyeivel fölébredt 
alvó büszkesége; a kis szentből kevély pat- 
ricziusnő lett, ki ha megsértették, kegyelmet 
adni sohasem fog.

Hébert későn értette meg, hogy nyo
morultul elvesztette, a legtökéletesebb, a leg- 
föltétlenebb boldogságot, mely e földön csak 
föltalálható, s haragja a nagyvilági bábuk 
ellen fordult, kik kaczérságuk léha játékával 
tüzelték föl a szerelem hajdani szenvedélyes 
játékosát mindaddig, inig azon titka gyön
gyöt vetette koczkára, melyet int — elvesz
tett! Meggyilkolta volna e ragadozó madár
kákéhoz hasonló frivol fejecskéket, ha e tö
meges gyilkosság vissza tudta volna neki 
adni a grófné szerelmét. Őrjöngő leveleket 
irt neki, hogy visszahódítsa, szélsőségekkel 
fenyegetőzött — de hiszen leveleit a grófné 
el sem olvasta!

Az ő számára mindennek vége volt! az 
élet bezárult: halottnak hivé magát e nyo
morult világra nézve, halottnak, s egy kolos
tor hideg árnyába szándékozott temetkezni.

Megbízta a törvény embereit, hogy esz
közöljék ki férjétől erre az engedélyt, melyért 
cserébe beleegyezett, hogy nem tetézi a nyil
vános szakítást a törvényes válás botrányá
val. És e mai napon várta a választ.

* **
A terrasse karfájára támaszkodva fáj

dalmas álmodozásba mélyedve nézi Marie- 
Louise a napot alámerülni a bíbor alkonyég 
sejtelmes homályába.

Közeledik az óra, melyben az alsó pusz
tán végig cseng az „Angelus* méla hangja.

A grófné ösztönszerüleg közeledett a már 
esthomályba merült kápolnához; fölment az 
elkoptatott lépcsőkön, kinyi'otta a szú-ette 
ajtó szárnyait s egyenesen az oltár elé menve 
megállt s föltekintett csodatevő képére egy 
nagyon régi, kemény és fényes fából formált 
Madonnának, melyet halvány arany alap
tónusban félig eltörölt homályos festmények 
borítottak. A szűz-anya irgalmasan terjeszti 
ki két kezét kék-vörös és aranyszínű öltönyo 
merev ránézni felett

Drága kövekkel és csillagokkal koronázott 
fejét Óhajtja, és túlságos nagyra nyitott vi
lágos szemei mintha megakadnának a gyászba 
öltözött, halvány szomorú kis szőke asz- 
szonykán.

Oh! Marie-Louise nagyon jól megérti 
mit int, parancsol neki az irgalom kegyes 
asszonya, mert halkan, megrázva kissé hatá
rózott homlokát, felel neki:

— Nem, látod Miasszonyunk, Szűzanyám, 
vannak tettek, melyeket nem lehet meg
bocsátani — bármit mondjál is! . . .  . biz
tosinak, hogy az lehetetlen! . . . Ah! mond
ja naivan, miután hallgatott kissé, — hiszen 
te nem tudod mi az, férje által megcsalva 
lenni! . . . Hogyan! azt állilod, hogy a sze
relem hatalma által meg kellene öt önmagá
tól mentenem? . . . Szeressem, a ki már 
engem nem szeret, hát lehetséges ez ? Igen, 
hiszen tudom, hogy bámulatra mél ó, csodá
latos volt irántam való szerelme és talán 
még most is ! . . .I )e  nem, nem akarom őt 
viszontlátni, bármit mondjál is. mert ismerem 
gyöngeségemet és az ö csáberejét is ! És lia 
viszontlátnám, jogos büszkeségem megren
dülhetne ! . . .  És hogy egészen bisztosítsam 
magamat, ezért fogok kolostorba lépni, ha 
megengeded Szűzanyám, Hogyan! onnan is 
el fog rabolni, mondod? Mert tudod, ő való
ban képes erre! Hát, akkor meghalok! . . . 
A h! . . . mond kissé megbotránykozva most, 
— ez talán nem egészen szép tőled Miasz- 
szonyunk arra emlékeztetni engem, mily bor
zasztó szenvedélyes kifejezés ült arczán, mikor 
a duettet énekelte velem Mireilleből, mily 
gyöngéd . . . Most egészen meg vagyok zava
rodva. Könyörülj rajiam, kérlek, mert igen 
nagy kedvem volna sírni! . , .

De az est-homály leszáll, megcsendült a 
harang. Marie-Louise gyorsan keresztet vetett 
magára, s elrobegte az ima első versezetet,

N Y Í R E G Y H Á Z A .

aztán várt. Akkor, a háta mögött, egészen 
közel, egészen halkan egy gyönyörű hang 
kezdé:

— Ave Mária! . . .
S valóban úgy tetszett neki, mintha va

laki gyöngén megérintené hosszú szőke haj- 
fonatának egy elszabadult tincsét.

— Jó ! gondola Marie-Louise, mozdulat
lanul, merev tekintettel, most meg már lázam 
van, mert hiszen álmodom, káprázat játszik 
velem . . .

A harang másodszor csendült meg, gyön
gén, panaszosan:

— Ding, ding, ding!
— íme az Urnák szolgálóleánya . . . 

rebegé habozva a grófnő.
— Ave Mária, hangzott ismét a háta 

mögött, melegebben, buzgóbban, mintha 
egészen közel lenne; és most igen világosan 
érezte, hogy egy kéz érintelte az övét s resz
ketve egy hideg s mégis égő ajakhoz vezette.

— Ah, gondola a grófné, hevesen dobogó 
szívvel, nem álmodtam, ez . . .  ez . . . ó h  
hatalmas Isten! Szent Szűz-Mária! hiszen ez 
ő, ez Róbert! . . . Elvagyok veszve . . .

— Ding, ding, ding! . . .
— Nem, monda makacsul, nem mondom 

el, a harmadik czikkelyt. Azért is . . . majd 
meglátjuk!

Akkor háta mögül zokogás hallatszott, 
panaszos, fájdalmas zokogás, mely szívét 
tépte s még remegőbbi tette őt a kéznél, 
mely nem eresztette el az övét.

Azonban, a harangozó tévedi-e, vagy a 
Szent-Szűz telt csodát makacsul ragaszkodva 
e kibéküléshez, de a harang kissé ingerülten 
újra kezdé:

— Ding, ding, ding! kongott sietve s 
mintha azt énekelné:

— No már! Siessünk, a jó Isten vár/
Marie-Louise igen jól tudta, mi fog tör

ténni, ha elkezdi a harmadik vers.'t ; de végre 
is, ha az egész világ akarta és a harang vár, 
nem hagyhatta az egész világot földön és 
mennyben függőben — az ő szerelméért!

Akkor, resign iezióval, bájos habozással, 
felsóhajtolt s lassan szót, szó után kezdé a 
grófnő:

— És az ige . . testté lön . . .  én . . .
— Ave! . . . kiállott közbe egy esze

veszetten diadalmas hang.
De a grófné ajkai zárva maradtak . . .
Jó volt, hogy a kis kápolnát már egé

szen elfedte az estszürkület homálya s még 
nem világitolták meg az égen feltűnő első 
csillagok, mert Miasszonyunk kénytelen lett 
volna lehúnyni szemeit, hogy ne lássa liliom 
trónjáról, mily őrölt csókok váltattak isteni 
lábai előtt férj és feleség közölt, kik felett 
azért áldólag terjesztő ki irgalmas kezeit 
merev ránczu, kék, vörös és arany ruhájában.

Ez alatt pedig föl a menyekbe hangzott 
az angyali üdvözlet végső Oremusát hirdető 
harang édes mélabús csengése.

Franc* iáitól. M.

Törvényszék.
A büd-szent-mihályi gyilkosság.

Említést tettünk már arról az érdekes 
bűnesetről, amelynek hőse egy hűd-szent- 
mihályi szabó iparos: Schwartz Adolf, áldo
zata pedig Dombrádi Zsuzsanna és 5 hóna
pos kis leánygyermeke.

A nyíregyházi kir. törvényszék jogerős 
vádhatározata szerint a tényállás a következő:

Schwartz Adolf szerelmi viszonyt foly
tatott 2 éven keresztül Dombrádi Zsuzsámul* 
val. A viszonyból a múlt övben egy leány- 
gyermek származóit. Az 1890. évi november 
hó folyamán Schwartz rávette a szeretőjét, 
hogy Bűd-Szcnt-Mihályon levő házát és ingó
ságait adja el, s annak utána mindaketten 
elfognak költözni Szent-Mihályról, ahol viszo
nyukról mindenki tud, s boldog életet élnek

7

majd egyült. Az asszony nov. 14-én tény
leg eladta házát, s annak vételárát még az 
nap fel is kezelte. Abból 100 frtot magánál 
tartott, 400 frtot pedig Schwartznak adott 
át. — November 10-án tényleg fel is ült a 
vonatra, s Tisza-Lökön meghálván, másnap 
réggé el is utazott állítólag Budapest felé. Har
madnap követte őt Schwartz Adolf.November 
hó 30-án. deczember 17-én és 20-án egy - 
egy levél érkezeti Óbudáról ésBécsbői Domb- 
rádi Zsuzsánnától a sógorához K. Szabó Sándor 
büd-szent-mihályi lakoshoz, amelyekben hol 
létéről és sorsáról ad tudósítást, s megnyug
tatja rokonait, hogy ö is, a kis gyermeke is 
jóegészségben vannak. A leveleket Szabó 

! Sándor megmutatta az időközben haza ér
kezett Schwartz Adolfnak, azon gyanújának 
adván kifejezést, hogy azokat Dombrádi 
Zsuzsánna nem írhatta, ellenben minden arra 
vall, hogy maga Schwartz Adolf irta és adta 
fel postára, hogy ekként a Dombrádi Zsu
zsánna eltűnését leplezgesse, s a“ gyanút 
magáról elhárítsa. Ezután Dombrádi Zsuzsán
k n ak  nyoma’veszelt, s]nem tudott kideríteni a 
messze ágazó rendőri nyomozat semmit sem, 
amelynek száliai Berlin. B*cs és Hamburgig 
terjedtek el. Azonban 1897. évi mártius 13-án 
egy tiszaparti községben egy feloszlásnak 

I indult gyermek holttestét fogták ki, 1897.
évi Junius 13-án pedig Abád-Szalókon egy 

! 20—30 évesnek látszó erős oszlásban levő 
női holttestet, amelyekre nézve K Szabó 

j Sándor és neje, J. Nagy Sándor és Szabó 
! Jnlis büd-szent-mihályí lakosok főleg a ruhák 

után Dombrádi Zsuzsannát és leány gyer
mekét ismerték fel.

A Dombrádi Zsuzsánna és gyermeke 
eltüntetése senkinek másnak nem állott érde
kében, mint Schwartz Adolfnak, akire külön
ben erős gvanut vett azon körülmény is, hogv 
Dombrádi Zsuzsáknak Szent-Mihályról való 
eltávozása után csaknem 3 hetet hazulról 
távol töltött, a bonczolási jegyzőkönyvben 
felvett szakértői vélemény pedig csak nem 
határozol tan ezen időpontot állapította meg 
az elhalálozás idejéül. A vizsgálat adatai 
szerint kizártnak látszik az öngyilkosság, mert 
Dombrádi Zzuzsánna kisgyermekét nagyon 
szerette, s nem forog fenn támpont arra, 
hogy magával együtt gyermekét is elpusz
títsa. A véletlen szerencsétlenség zintén nincs 
támogatva semmivel, s igy a gyilkosság ese
te látszik Schwartz Adolf ellen bizonyít
hatónak, már csak azért is, mert ily utón 
tarthatta meg a Dombrádi Zsuzsánna által a 
háza vételárából befolyt 40 > frt is. Ezért 
sikkasztás bűntettével is vádolva van.

A Schwartz Adolf lelkét még más bűn 
is terheli. A büd-szent-mihályi feleséges 
Don Juan, Zagoni Balázs fiatal feleségére is 
szemet vetett. Gyakran őgyelgett a ház körül 
epedő pillantásokat vetve a hajthatlan asszony 
felé. Zágoni Mihálynak tudomására jutott, 
hogy Schwartz legyeskedik a felesége körül. 
Egy este megleste a kapuban, s üldözőbe 
vette. Schwartz azonban revolver lövést tett 
rá, mire Zágoni az üldözést abban hagyta. 
A kir. törvényszék ezen cselekménye folytán 
szándékos ember öles bűntettének kísérlete 
miatt is vád alá helyezte.

Az érdekes ügyben tegnap kezdődött a 
végtárgyalás, amelyen Dicső ffy Sándor törv. 
széki biró elnökölt, szavazó bírák: Dudinszky 
István és Kun fal vy István. A vádat dr. Szil- 

: szay György kir. alügyész képviseli, a vádlott 
védelmét pedig dr. Kardos Samu debroczcni 
ügyvéd vállalta el, jegyző: Zimmerman Kálmán

A tárgyalás menetéről és eredményéről 
helyszűke miatt csak jövő számunkban hozzuk 
tudósításunkat.

P i a c z l á r a k .
Búza . . . . 11.50 1 1.80.
Rozs . . . . 7.60 7.70.
Árpa . . . . 5.30 5.80.
Zab . . . . 6.10 0.20.

Tengeri (uj) . . 4.— 4.10.
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Az őszi szükséglet beálltával, bátor vagyok ajánlani jól felszerelt

p

o
-■ m  V A S - Ü Z I ^ K T K M K T ,  —

melyben minden e szakmába vágó czikkek a l e g j u t á n y o s a b b  á r a k  mellett kaphatók — Különösen ZZ
a k o r c s o l y a  évad alkalmára ajánlom a legkitűnőbb angol aczélból készült zt

w 1 ^ ~b ~ c  5-ss 1  ̂ 7" ££r̂  a ■ w a s-m. S,
2

melyebből nagy vála-ztékban tartom a legújabban feltalált — tehát l e g c z é l s z e r l i b b  —  k o r c s o l y á -
2L

k á t .  s ezeket, oly leszállított árban fogom eladni, hogy bármely más czégénél sokkal olcsóbbak* ̂ lesznek. rr
A t. közönségnek üzletemet jóindulatába ajánlva és becses pártfogását kérve. —

s vagyok tisztelettel

Fábry Béla.

A lcgczélszcrübb korcsolyák.

Hirdetmény.
Van szerencsém a helybeli és vidéki 

kó/.ön-" " becses ügyeimét felhívni, a 12 év  
óta fennálló, városház-téri, Steril Erná
iméi fia ur házában, a nagy tőzsde mellett 
levő, most legújabban a modern kor kívá
nalmainak minden tekintetben megfelelő, s 
minden kigondolható kényelemmel berendezett

borbély- és fodrász-üzletemre,
hol a nagyérdemű közönség a legnagyobb 
figyelemmel és előzékenységgel lesz kiszol
gálva.

Most, midőn alkalmat veszek magamnak 
az eddig irányomban tanúsított jóakarat s 
pártfogás megköszőnésére, egyszersmind ki
kérem azt továbbra is magam részére, s 
maradok kiváló tisztelettel

% ',«.<* *+<&*+ áQQQ !>•>?>*, r»*>v ;

p^p Valódi orosz teák!
A „ K a r a v á n "  ezimü moszkvai t<>a-kiviteti társaság ez áléi termésű 11. ■ i <

orosz teái 22—*;

jT « in r\ n i t m i n i t i i r i i t . r t í v  *»*ro l„  ,

SHa

megérkeztek, és a t. fogya-ztó közönség figyelmébe ajánltatnak. Ezen pom
pás teák az egész continensen a legnagyobb közkedveltségnek örvendt nek.

A teák csakis eredeti hivata
los vámszalaggal ellátott csoma
gokban es dobozokban kaphatók, 
melyek mindegyike mellékelt véd- 
jegygyel van ellátva.

Megrendelhetők a m a gy ar-  
országi te le p n é l B u d a 
pest, Arany János-utcza 30. sz., 
vagy N y ír e g y h á z á n

(17—3—3)
M o h r  J ó z se f ,

borbély es fodrász

HOFFMANN ADOLF
úrnál.

Tessék árjegyzéket k é rn i!

If
;;

I . U I  'K  K l l ' t  i r r ( U l t l l T » . l  «* 4(10.>

'.-cerc <reco '.«««  -sují. ö)

HIRDETMÉNY.
A hideg idő beálltával ajánljuk a t  ez. közönség figyelmébe mindennemű téli árúinkat: 
Gyapjú a!sé> ruházat, k e sz ty ű  és harisnya . X öi sapka , ka rm a n tyú  és ga llérok  

szűnne. H ealskin . I ’ersianer és K rim m er árúkban . Fér ti hűién kalapok, vadász sa p k á k
húr és H alina iá i/szá r védők. — ({yennek, női és térti húr és nemez, czipök. úgyszintén i/a lin a  
vadász cs izm á k  és orosz bóczipök. — tin m m i sá rczip ö k  és cocns láht irítlok. — ihdusehe és 
angol gyapjú  kocsi takarók, úgyszintén a lehető legnagyobb választékban ló takaró p okróczok  
3 írttól 12 írtig darabonkiut. — Futó szőnyegekben  nagy készlet.

Összes vadászfe lszerelések  raktáron tartatnak , valamint vadász- és F lobert-fegyverek, 
tá skák , pa tronok és töltő  kellékek, revolverek, m osdó és íúrdö szivacsok, valamint k o c s i  
mosó szarvasbőr és szivacs.

Van szerencsénk továbbá a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani dúsan felszerelt női és 
fé rfi d ivat s  d íszm ü-árú  üzletünket, k a rá c so n y i ajándéktárgyainkat és f a r s a n g i
újdonság czikkeinket is rövidesen annak idején fel fogjuk sorolni kimerítően, hogy igy a n é. közön
ség ez irányban is tájékozhassa magát s kényelmesebben kiválaszthassa szükségletét

Ruzsonyi testvérek,
müiparáru raktára, iskola-utcza 3. sz.. a ..Zöld papagájhoz."

Nyomulod Nyíregyházán .M m Elek könyvnyomdájában.




