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Á llam i tan itóképezde N y ír
egyházán.

Nem képezheti bizonyítás tárgyát, 
hogy Nyíregyháza város rendeltetés- 
szeri! fejlődésének tetőpontját még el 
nem érte. Amik eddig rövid múltjá
ban haladásának a határköveiként 
tétettek le culturalis, gazdasági és 
egyéb követelmények hasznára, nem 
több, mint alapvető munka, amelyen 
a jövő belterjesebb alkotásai épülhet
nek fel.

Különös jelentőséget ad a város 
nagyarányú fejlődésének az, hogy min
den a mi van, a mi megterem tetett, 
ennek a városnak önerejéből került 
ki, s nemcsak, hogy nem dolgozott rá 
a vármegye közönsége, annál kevésbbé 
nagyobb körlet, de sokszor ki kellett 
vívnia erős küzdelemmel az alkotásai 
kivihetőségét is Javára kell írni a 
városnak azt is, hogy alapvető mun
kájában egyöntetűséget tudott létre
hozni, s hogy a megoldásra és gon
doskodására váró feladatok minden 
vonala érezte a tervszerű fejlődést.

Az alkotásokban körülbelül ‘2 év 
óta nyugalom állott be. nem azért, 
mintha nem volna a város áldozat
készségének újabb és újabb kínálkozó 
tere. de mert az anyagi erők kiapa
dásával is számot kellett vetni. Van

még egy más ok is A legszükségesebb 
intézmények immár hivatásuknak él
nek. Amik pedig ezután következhet
nek, sem a sürgősség, sem pedig a 
nélkülözhetlenség ismérveivel nem bír
nak, hanem inkább a magasabb városi 
élet alkatrészeiként jelentkeznek, s 
mint ilyenek úgy létesítési sorrend 
jére, mint az. elhatározás és kivitel 
mikéntjére nézve körültekintő óvatos
ságot követelnek.

Hogy ez a kevésbbé jó birátjainál 
is imponálni tudó város egészen át 
van hatva a rá váró feladatok öntu
datától, hogy folytonos törekvéseinek 
szüksége mély gyökeret vert köztuda
tában, annak ismét tanúbizonyságát 
adta. A város polgármestere e bő 
13-dikára értekezletet hivott ugyanis 
össze azon czélból, hogy alkalmat ad
jon azon irányelvek megállapítására, 
amelyek a város alkotó tevékenysé
gét a jövőben vezetni hivatva lesz
nek. Az értekezlet lefolyásáról lapunk 
más helyén adjuk részletes tudósítá
sunkat, e helyütt az értekezlet jelen
tőségéhez kívánunk kiterjeszkedni.

Az értekezlet előtt négy tervet 
fejtett ki a polgármester. Állami 
tanitó-képezde felállításához nyujtaudó 
városi hozzájárulás, a polgári leány
iskola tovább fejlesztése, egy föld

míves iskola felállítása, s végül egy 
gyalogsági laktanya építése. A han
gulat az első sorban érin tett terv 
mellé sorakozott, bár a gyalogsági 
laktanya kivételével, a többi eszme 
is látható hatással volt az értekezlet 
minden egyes tagjára.

Mi a magunk részéről a legna
gyobb megelégedéssel emeljük ki az 
értekezlet tájékoztató határozatának 
azon minőségét, ho.y a jövő nagy 
feladataiból élénk körültekintéssel vá
lasztotta ki a legközelebbi megoldásNk- 
azt, amely úgy gyakorlati; de fókóp 
kulturális szempontból úgy szólván a 
legközvetlenebbül kínálkozik

Nyíregyháza váro-áhan a virágzó 
közintézményei közül egyetlen egy 
sincs, amely állami erőnek köszön
hetné léteiét Ez volna az első eset, 
hogy az állam figyelme Nyíregyháza 
felé fordul, s elismervén a város je
lentőségét és snlyát a többi hasonló 
városok között, s-gélyét ajánlja fel 
egy valóban közhasznú culturilis in
tézmény felállításához.

De van még egy másik szempont 
is, amely az állami tanítóképző in
tézet városi hozzájárulással leendő 
felállításának megítélésénél előtérbe 
uyoraul. A vármegye közvéleményei
nek Nyíregyháza város felé való ked-

A „NYÍREGYHÁZA" TARCZÁJA.

Egy  a rozkóp  története.
Egy arczkép került a kezembe. Régi, 

megfakult kép: a nap vagy a levegő, vagy 
mind a kettő egyesült erővel vették el a
színét.

És ez a régi, szinehagyott, fakó kis 
képecske olyan édesen bús, olyan busongóan 
szomorú emlékeket ébreszt fel bennem!

Régen volt — talán igaz sem volt!
Pedig hogy megtörtént, ime tanúsága e 

kép, amely emlékül megmaradt. Egy képecske, 
meg egy időjósló a jobb váltamban — egyéb 
semmi . . . semmi . . .

Régen volt. Van már lalán őt éve is. 
Pedig öt év nem is olyan nagy idő. Nem 
nagy idő, de ebben a már nem is gőz, ha
nem villamos korszakban úgy futnak az évek, 
az események oly gyorsan váltják egymást, 
hogy az öt év előtt történteket szinte átgon- 
dolhatlan mennyiségben takarják el emléke* 
zetünk elől.

Most is, hogy ez a szegény kis kép 
kezembe került, eszemnek nem kevés meg
erőltetése árán tudom csak visszaidézni az 
őt év előtt történteket.

Egyébiránt nem is olyan nagy dolgok 
voltak azok. Nem fordult fel a világ, meg 
csak egy kereke sem zökkent ki a helyéből. 
Mindössze az én szivem zúzódott össze egy 
kissé. Csuk annyira, hogy máig is sajog 
bele . . .

. . . Szombat délután volt. Bálra készül
tünk. Megye-bált rendeztünk s tudtuk jól, 
hogy a vidék is bevonul. Ki akartunk tenni 
magunkért. — Megtánczoltatjuk a lányokat! 
Clni nem szabad senkinek! Megemlegesse, 
aki a bálon megjclen.

Egész délután lázas sietséggel dolgoz
tunk a tánezterem díszítésén. Jó előre készül
tünk hozzá, de az utolsó perczekre még is 
akadt dolog több az elégnél. Nincs a/, a 
színházi kellékes, aki annyit futkosna egy 
vidéken előadott látványosság előtt, mint én 
akkor délután.

En voltam nz utolsó, aki végre hét óra 
tájban azzal a tudattal siettem hazafelé, hogy 
a teremben rendben van minden.

Útközben egy divatáru kereskedésbe tér
tem be egy pár kezlyüért. Ott láttam meg 
először ennek a képnek az eredetijét, ők is 
a bálra jöttek be falusi magányukból. Azonnal 
észrevettem rajtuk. Érthető kíváncsisággal 
vetettem egy diszkrét pillantást feléjük: szép 
leányt hoztak-e?

Csak egy (utó pillantással néztem őket 
sorra, de azért a szivein megdobbant, mikor 
a leányra nézve, a meglehetős sűrű fátyol 
alól felém villogó fekete szempár sugarával 
találkozott tekintetem.

— Teringettét! De tüzes szemek! (lon
doni lesz reájuk! — gondoltam magamban.

Mint jól fegyelmezett rendezőhöz illik, 
félkilenczkor már a terem ajtajában állva, 
vártam az érkező vendégeket.

Jöttek aztán sorra. Tiz óra felé járt az 
idő, az első csárdást már javában járták —

az én tüzes szemű kis ismeretlenem még 
mindig hiányzott. A fiuk már tánezba sür
gettek s csudálkozni kezdtek azon, hogy én. 
mint alfélé dühös csárdás-tánezos, még min
dig a vendégek fogadására fordítom összss 
figyelmemet.

A fiukat megnyugtattam, hogy lesz még 
időm kipótolni az első csárdást, ha elmu
lasztanám is, — vártam tovább.

Végre megérkeztek. Azonnal olt termet
tem. Azok a villogó fekete szemek megint 
mintha a telkemig hatoltak volna. Karomat 
ajánlottam s bevezettem őket. A leány bá
tortalan, szinte ingadozó lépésén azonnal 
észrevettem, hogy először van bálban. Alig 
mert szétnézni. Reám is csak akkor nézett 
fel, mikor magamat bemutatva, nevemet 
megmondtam. Nézéséből a meglepetésnek, 
kíváncsiságnak és a bizalomnak valami sa
játságos vegyülékc sugárzott ki.

— Takách? Önt is Takáchnak hívják ? 
j — kérdezte tőlem.

— Takács a nevem! Talán ismer más 
Takácsot is?

— Az én nevem is Takách! Talán ro
konok is vagyunk?

Akik azonban ezeket az ostoba fekete 
betűket olvassák, azok már is tisztában le
hetnek azzal, hogy amit akkor az első pilla
natban én sem tartottam lehetetlennek, az 
lehetetlen volt. En csak Takács voltam és 
vagyok, — ö Takách!

Beszédközben azonban nincs külömbsÓL 
a Takács és Takách között. Más utón tud-
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rezó  irán y ítá sa  az. Minél több  szük
sé g le té t képes ugyanis a  város fe
dezni a  várm egye közönségének, 
sz iu te  term észetes, hogy annál köz
vetlenebb  és erősebb kö telékek k e le t
keznek a k é t egym ás irá u t  elég  h i
deg tényező között.

És ezé rt is öröm m el kell üdvözöl
nünk az é rtek ez le t ta p in ta to s  és okos 
h a tá ro za tá t.

Közügyek.
— Képviseleti közgyűlés. Nyíregyháza 

város képviselő-testülete pénteken, e hó 19-én 
délután 3 órakor a városháza nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés tárgy- 
sorozata a következő: 1. Vármegye bizott
sági határozat a vásárterek helyeinek megál
lapítása tárgyában. 2. A „Hímes* szőlőtelep 
meletti puszta föld terület felosztása és el
adására vonatkozó tan ácsi javaslat. 3. Tanácsi 
előterjesztés Kazár Márton és Palitz Ilona 
jogföld vásárlási ügyében. 4. Polgármester 
jelentése egy tanítóképző állami tanitóinlé- 
zetnek Nyíregyházán leendő létesítése tárgyá
ban. 5. Tanácsi előterjesztés a városi ingat
lanok felbecslésénél szakértőül alkalmazott 
Vojtovits B rtalan díjazása tárgyában.

— Uj jövedelmi források. Nyíregyháza 
város tanacsa már régebben foglalkozik azzal 
a kérdés.-el, hogy a város jövedelmi forrásait 
a tokozódo kiadások igényeinek megfelelően 
szaporítsa. Kovácli Győző főszámvevő adott 
is be már a tanácshoz előterjesztést, amely
ben a fogyasztási adók utáni jövedelmi pót- 
adók behoz italát, valamint önálló fogyasztási 
adó rendszere-itését indítványozza. — Ilyen 
természetű pótadók mar több városban 
vannak rendszeresítve, így a többek között 
Nagy-Varadon is, ahol a sör-, bor- és szesz- 
fogyas/.tási adók után kivetett pótadók éven- 
kint 42 43000 forint bevételt eredményez
nek. a szódavíz után kivetett önálló fogyasz
tási adó pedig 5000 forintot. Nyíregyházán 
ezen pótadók-, illetve fogyasztási adóból 
21—22000, illetve 2500-3000 lorint jöve
delem volna elérhető.

A váro si m érnöki h ivatal.
Küzdényi Szilárd, Nyíregyháza város h. 

tisztimérnöke egy terjedelmes memorandumot 
dolgozott ki és küldött szét a képviselőtes
tületi tagok között a városi mérnöki hivatal 
reorganizációja tárgyában. Az alapos tanul
mányra és lelkiismeretes hivatali buzgalomra 
valló memorandumot érdemesnek tartjuk 
egész terjedelmében közölni a kővetkezőkben :

Az a kiváló fontosságú és a város igen 
nagy anyagi érdekeit érintő feladat, mely 
egy ilyen fejlődésben levő városban, mint 
Nyíregyháza, — a városi mérnöki hivatalra 
vár, kötelességemé teszi, hogy különösen is 
felhívjam a képviseleti tagok figyelmét ennek 
a hivatalnak munkakörére és a munkakörnek 
legokszerübben megfelelő szervezésére.

Súlyt fektetek arra, hogy ezen hivatal 
tevékenysége 25 —30 évre előre befolyásolja 
egyes eljárásának okszerű, vagy okszerűtlen 
voltával a város költségvetését és súlyt 
helyezek arra, hogy ezen befolyásolás csak 
pár évtizeden át százezreket tesz ki.

A város költségvetése az 1898-ik évre 
körülbelül 4Iá ezer lorint. a vasúti ut fel
építési költségeivel együtt czirka 500 ezer 
forint. Ebből a technikai természetű előirány
zatok, melyeknek kedvező, vagy kedvezőtlen 
irányban 15—20%-al való változtatására a 
mérnöki hivatalnak igen érzékeny szerepe 
van, körülbelül 60 ezer forint, a vasuti-ut 
költségeivel együtt 161 ezer forint.

1897-ben körülbelül 60 ezer forint ide 
tartozó kiadása van előirányozva; 1896-ban 
a zárszámadás szerint 112 ezer forint; 
1.895-ben 170 ezer forint; 1894-ben 212 ezer 
forint; 1893-ban 100 ezer forint és 1892-ben 
volt 140 ezer forint, a zárszámadások szerint, 
mint a mérnöki hivatal keretébe vágó tech
nikai természetű kiadás.

Mindezek igazolják, hogy mily nagy 
összegek azok, melyek a mérnöki hivatal 
helyes, vagy helytelen működésétől, vagy 
szabatosabban kifejezve: eljárásának sikerült, 
vagy kevésbbé sikerültségétől függnek. A kik 
az építkezések természetét ismerik, tudják, 
hogy akárhány esetben nem 15—20° 0-ról, 
de 50“/o*ról |s van szó, mely megtakarítható, 
vagy esetleg kárba megy.

A város szabályozása tervének elkészí
tés . ha a jövő nemzedékre csak százezrekkel 
helyrehozható hibákat nem akar a város 
örökségül hagyni, a lehető legsürgősebb. — 
Elkészítése megérdemli, hogy a hivatal nagy 
anrbitiót és munkát, a város az elkerülhe
tetlen, aránylag kevés költségeket belefektesse.

Nem sokkal kisebb összegeket éiint az 
; eső és szennyvizek eltávolítására szolgáló 

végleges csatornahálózat terveinek elkészítése 
is elég fontossággal bir, mert a most élők 

, élvezik előnyeit és szenvedik hátrányait. — 
Több évtizedekre előre számítva tervezendő, 
de csak lassan, fokozatosan építendő ki.

Ugyan ilyen kérdés a lakosság jó és 
elegendő ivóvízzel ellátása.

A város lakóiban tapasztalható, nem 
elégé méltányolható nemes igyekezet, a roha
mosan haladó lobbi városoktól el nem maradni, 
évről-évre felszínre hoz olyan építkezés két, 
melyek az elkerülhetetlen építkezéseken felül 
is növelik a mérnöki hivatal szerepéi a város 
életében.

Az építkezési szabályrendeletekben lefek
tetett, illetve lefektetendő elvek, melyek óvják 
a közérdeket a magánosokkal szemben, ezen 
elvek szigorú keresztül vitele több órán igénybe 
veszi a mérnöki hivatal munka idejét és 
erélyét és ezek a dolgok, a természetükben 
rejlő sürgősségnél fogva, zavarólag hatnak a 
hivatal munka beosztására.

A kocsi-ut és gyalog-járdák fentartása 
és olcsóbb tovább fejlesztése, különösen a 
fentartásra nagy befolyással levő helyes ma
gassági niveaux megállapítása, úgy az elkerül
heti tlen előmunkálatokkal, mint a tervek 
elkészülte után is. állandóan a mérnöki hiva
tal teljes figyelmét igénylik.

Sok időt vesz el még a városban és 
halárában szerte-sz' t előforduló számtalan 
hid és egyéb műtárgy IVntartása, illetve újra 
építése. Figyelmet kellene fordítani és időt 
áldozni a határban levő utakra is és időt 
kell áldozni, hogy a műszaki hivatal a roha
mosan haladó kortól, épen a város érdeké
ben el ne maradjon, a technikai téren évről- 
évre felmerülő vívmányokat a város a mű
szaki hivatala utján kihasználhassa. Időt kell 
hagyni arra is, hogy a mérnöki hivatal a

luk meg. hogy bár nevünk azonos hang
zású. rokonok ni gsem vagyunk.

A kölcsönös kimagyarázgatások azonban 
azt eredményeztek, hogy mihamar eléggé 
bizalmas ismerősök lettünk.

Nyomban lefoglaltam az első csárdásra. 
Aztán tánc/oilunk együtt többet is. talán 
sokat is. A fiuknak legalább feltűnt. Czéloz- 
gattak is reá el get, hogy mennyire „tartom 
a nevrokon-ágot" !

Eleinte csak mosolyogtam, — de a hét 
negyedóráig tartó souper-csárdas után előt
tem is különösnek tűnt fel, hogy aránylag 
mennyivel kevesebbet tánczolok más leány
okkal.

Aztán úgy volt, hogy mikor reggel felé 
haza indultak, nem akartam őket addig 
ereszteni, rnig meg nem ígérték, hogy be- 
jönn k a vörös-kereszt balra is.

Az öreg Takácbnak ugyan csak éjfél 
után mutathattam be magamat, mikor már 
haza felé sürgette a „falamiát," — de őt is 
annyira megindította esdeklésern, hogy nem 
csak a vörös kereszt bálra való bejövetelt 
ígérte meg, hanem meghívott a névestélyére 
is. Jánosnak hívták, — a megyebál pedig 
decze/nber elején volt. A meghívást köszö
nettel fogadtam s elfogadtam. Azok az ál
dott lelkű jó falusiak — hala la az égnek 
— nem sokat adnak a czermóniákra !

Hanem azért a János estén nem vettem 
részt. Egy közönséges kávéházi mutatás 
után úgy meghűltem, hogy a Karácsony 
szent ünnepét ágyban fekve töltöttem. Le
vélben mentettem ki magamat, de gondolat
ban ott voltam s lázas álmaimban folyton az 
a ragyogó fekete szempár villogott előttem.

A vöröskereszt bál január utolsó szom
batjára volt kitűzve. Tálán soha életemben 
nem vártam olyan nehezen mulatságot, mint 
ezt a bált. Úgy számláltam a hátralevő na- | 
pokat, sőt órákat, mint önkéntes évem utolsó 
hónapjában.

Közben egy esemény még jobban fel
zaklatta telkemet. Egy ismerős családnál ta
láltam egy arczképet. Ezt. amelyik most itt 
van előttem. Máig sem tudom, hogy történt: 
mikor eltávoztam, a képet a zsebemben ta
láltam. Elloptam. — Milyen különös! Akkor 
szégyellem ezt a tettemet, s nem adtam 
volna egy fél világért, ha el nem követtem 
volna: ma szinte természetesnek találom. 
Ámbár újra alig ha tenném meg.

így került hozzám e kép. Titkos utón, 
tiltott utón.

Ma is itt van nálam.
Mikor a vöröskereszt bál elérkezett, inár 

alig bírtam magammal. Első voltam a ren
dezők között, aki a bálteremben megjelen
tem. Sokat, nagyon sokat, mindent vártain 
attól az estétől.

Hogy ők is ott lesznek a bálon, azt 
biztosra vettem, s ebben nem is csalódtam.

Megint csak jóval kilencz óra után ér
keztek. de nem egyedül. Jolánkát — mert 
így hívták egy gondosan (elsütött bajuszu 
huszárfőhadnagy vezette a karján.

A szívem verése is inegállott, mikor 
Őket így megláttam — A másik pillanatban 
azonban már az ötlött az eszembe, hogy 
bizonyosan valami közeli rokon, — s ez a 
gondolat olyan jól esett.

Mint jó ismerős siettem eléjük, karomat 
az anyjának ajánlva fel.

Elfog idta.de olyan kedvetlenül, hogy ennek 
czélzatos-ágát lehetetlen volt félreértenem.

Amint helyeikhez értünk, szédülve, szinte 
támolvogva mentem ki a teremből.

Nem tudtam még, nem értetlem inég, 
hogy mi is történt voltaképen velem, de 
azt éreztem, hogy valami végzetes.

A csárdást javában járták már, mire 
visszakerültem a terembe. Jolánka a gondo
san felsütött bajuszu huszárfőhadnagygyal 
járta olyan szilajul, olyan kitörő jókedvvel, 
hogy szerettem volna közéjük rontani és 
szél tépni őket.

Eleget láttam, eleget tudtam, — sarkon 
fordultam, bementem a családapák részére 
fentartolt külön helyiségbe s pezsgőt hozat
tam. Pezsgőt este tiz órakor, egyedül!

A fiuk majd agyonvertek, mikor meg
láttak. Nem tudtak mire magyarázni visel
kedésemet. Én megtagadtam minden magya
rázatot, — hanem mikor Barcsay Pisla, aki 
pedig testi lelki jó czimborátn volt, azt ta
lálta mondani, hogy bizonyosan azon gon
dolkozom, hogy ini kúlömbseg van a eh es 
ct között: a fejéhez vágtam egy felig üres 
pezsgős üveget.

Nagy botrány lelt belőle. Szerencsére 
akkor nem ment túl a híre az ivó szobán, 
másnap azonban Barcsay Pista átlőtte a jobb 
váltamat. Jól tette. Bár lejebb czélozott volna 
pár czentiméterrel!

Mire felgyógyultam, kigyógyultam a má
sik bajomból is. Talán még jobban. Mert 
ebből ma már csak ez a lakó kép maradt 
meg emlékül, no meg egy összezúzott áb
ránd, — míg amattól csalhatlan időjós lett 
a vallani. .Megerez minden illőváltozást.

- y
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magán építkezéseknél, azon nagy tőkénél, 
mely az évenkinti magán építkezésekbe fek- 
tettetik, a jó ízlésnek és a szépnek érvényt 
szerezzen.

Felsorolható inég a villám világítás és a 
villám vasút is, mint természetszerűleg a mér
nöki hivatal keretébe tartozó kérdés és ha 
felemlítjük, hogy a város gazdasága is elfog
lalja a hivatalt felmérésekkel és kiosztásokkal, 
körülbelől foglalkoztunk érdemileg a hivatal 
munka-körével. A közigazgatási törvényekből 
kifolyólag is előfordulnak mezőrendőri, árva
ügyi stb. helyszíni szemlék és becslések, a 
melyek, valamint a városban szerte-szét dol
gozó munkások lelkiismeretes ellenőrzése is 
időt igényelnek.

Mindezek közül a fontosabb kérdésekkel 
mind ez ideig a személyzet hiány miatt, 
épen nem foglalkozhattam. A napi-, aránylag 
lényegtelenebb folyó ügyek annyira elveszik 
időmet, hogy még a mai fázisait az egyes 
kérdéseknek sem ismerhettem meg, nem hogy 
a jövőre nézve velők érdemileg foglalkoz
hattam volna.

Ez ev derekán, az e czélra kiküldött 
bizottság kidolgozta az uj szervezeti szabály
zat tervezetben a mérnöki hivatal szerveze
tét is. A jnunkakörébe felsorolt teendők mu
tatják, hogy gondosan tanulmányozta a bi
zottság a kérdést; alig találtain olyat, a min 
kevés változtatni valót jónak látok. Hanem 
a teendők természetét nem sikerült a bizott
ságnak egészen felismeri.

Belátta ugyan egy főmérnöki és egy 
mérnöki állas rendszeresítésének szükségét 
de megfeledkezett melléjük olyan olcsóbb 
munkaerőt beosztani, mely a hivatal, nem 
épen okleveles mérnököt igénylő teendőiben, 
épen amaz ügyek érdekében nagyon czél- 
szerüen alkalmazható. Pedig bármely munka
körnél bármely hivatalnál megtaláljuk az 
ilyen olcsóbb munkaerő alkalmazásának pél
dáját és ennek feltétlen szükségessége meg 
van a mérnöki hivataloknál is.

Ezen 1080 frtos állas creálása és a 
kűlmunkapótlékok behozatala, az a két lé
nyegesebb változás, mely az általam és a 
bizottság által kidolgozott tervezet között 
van. Az első megtakarítására nem látok in
dokot 500 ezer forintra rugó évi költségek
nél, hol 100 ezertől *200 ezerig terjednek a 
technikai természetű kiadások. A második 
elvetését nem .ajánlom, nemcsak azért, mert 
az a költségvetést nem terheli, hanem azért 
sem, mert csak is ezzel kecsegtethet magá
hoz a város megfelelő munkaerőket.

Midőn a fentebb felsoroltak nagy sulva 
tudatában kötelességemnek tartom, hogy 
ezen kérdésben a városnak szakvéleményt 
adjak, előttem lebeg ugyan a képviselet, 
talán nagy többségének hajlama, a költségek
nek okvetlen való kímélésére; de miután 
elhibázott dolognak tartom minden téren, u 
személyzeti kiadásokban való takarékoskodni 
akarást, midőn azon személyzeten fordul 
meg a megfelelő czél elérése, de különösen 
elhibázott dolognak tartom azt a mérnöki 
hivatalnál, mely működésével oly nagy anyagi 
érdekeket érint költség kimélési, — nem 
helyén alkalmazott — hajlamok előtt szak
véleményem megalkotásánál nem szabad meg
hajolnom, mert érzem a nagy felelőséget, 
mely rajtam van. A városi képviseletet figyel
meztethetem: ne kívánja azt, hogy a mérnöki 
hivatal vezetője reggeltől estig apró, cseprő 
ügyekkel bajlódjék, mert épen ez az állás 
az, hol kényelmesen dolgozva, heverészve is, 
tízseresen többet megmenthet valaki a város 
pénzéből, mint az egész fizetése, és agyon
dolgozva magát is több kárt tehet a 
városnak, mint az egész hivatalnoki kar 
fizetése.

Ha vizsgáljuk, milyen arányban van az 
hivatalnokok száma és a hivatalnoki fizetések 
összege, az egész évi költségvetéshez, és 
vesszük az arány számot, a mérnöki hivatal 
keretéhez tartozó összegeknél, az is terveze
tem előnyére ül ki.

n y í r e g y h á z  a .

400 ezer forintból 40 hivatalnokra esik 
egyenkint 10 ezer frf. 100 ezer forintból 3 
mérnöki hivatalnokra esik egyenkint 33 ezer 
frt. 400 ezer Írtnak 40 ezer összes hivatal
noki fizetés 10%,-a. 100 ezer frlnak 4 500 f. 
mérnöki hivatalnoki fizetés 45%,-a.

Még ezen arányszámok sem mutatják, 
hogy az általam ajánlott tervezet egészség
telen volna.

Az épület fen tartást és minden technikai 
természetű dolgot, a mérnöki hivatalhoz 
vettem, mert nem képzelem, hogy a többi 
hivatalok, azok végzésével ne lennének kény
telent k tulajdonképeni rendeltetésüktől az 
időt elvonni; a mi nem lehet kívánatos. 
Záradékba azonban oda tettem, hogy egy 
hivatalnok esetén semmiféle épület feniartás, 
főmérnök és műszaki hivatalnok esetén csak 
a kaszárnyák fentartása ruházható a mérnöki 
hivatalra, csak is h í a főmérnöki, mérnöki 
és a műszaki hivatalnoki állás be van töltve 
róható az összes épület fentartás reájuk.

Be kellett vennem a szabad magán praxis 
engedélyezését, mert annak eltiltása esetén, 
csak nagy költséggel kapna a város megfe
lelő munka erőket és be kellett vennem a 
külmunka pótdijakat, egyrészt, mert az min
denütt meg van, másrészt mert a város dol
gának elhanyagolása nélkül nem vállalható 
annyi privát munka, a mennyi a külmunka 
pótlékot nélkülözhetve tenné.

A közterek létesítését, parkírozását és 
fentartását szintén legczélszerübbnek láttam 
a mérnöki hivatalhoz beosztani.

Alább következik a mérnöki hivatal ter
vezete. Csak azon pontok elfogadása esetén 
vállalhatja el a mérnöki hivatalvezetője, hogy 
kielégíti azon számtalan jogos igényi, melyet 
úgy a város lakossága, mint maga a városi 
képviselet, ezen hivatallal szemben, joggal 
támaszthat. Sokan vannak, kik ezen igények 
számtalan sokféleségét tapasztalatból is isme
rik; azokat reményiem, sikerült meggyőznöm 
a tervezetben foglaltak szükségességéről.

Kü/dcnvi Szilárd, 
mérnök.

A „ M rá z  m u la tság .“
Vasárnap reggelre !• zajlott a Szabolcs- 

vármegyei általános tanító egyesület által 
Mráz Károly kitüntetésének őrömére rende
zett mulatság.

Olyan nagy méretű és minden izéDen 
sikerült, fesztelen, kedélyes vigasságot még 
nem igen láttak az ág. evang. elemi iskola 
falai, mint a milyen az a szombat-vasárnapi 
batyubál volt.

A dísztermet küröskőrül ülték a vidék 
és a város szebbnél szebb rózsái. Jól szá
mítottak a terem diszitésével n ;m sokat fá
radozó rendezők, mert ilyen dekorációt, ha 
a Seinirámis kertjeinek minden kincsét ha
lomra hordják, még sem produkálhattak 
volna. Mint egy kaleidoszkóp szemkápráztató 
panorámája,olyan látványt nyújtott a terem.

A toilettek közt a fehér és rózsaszín 
dominált s a hölgyek világos öltözékeinek 
hatását csak emelte az erős ellentét, a tán- 
ezosok fekete serege.

T íz óra felé együtt voltak teljes szám
mal a mulatók. Ekkor bejött az ünnepelt, 
mellén a félszázados odaadó munkássággal 
olyan nagyon megérdemeli arany érdemke
reszttel. Mindenütt szívből jött gratulácziók, 
a szeretet és rokonszenv meleg hangjai fo
gadták. Az ősz „Mráz bácsi- meghatoltan 
fogadta a jókívánságokat.

Ezalatt kezdetét vette a tánez és öröm
mel konstatálták a jelenvoltak, hogy amitől 
eleinlén oly nagyon féllek, nem következeit 
be: a hely nem volt szűk. Az első négyest 
egész kényelmesen tánczolhatták, bár az 
egyik kolonban 36, a másikban 32 s így 
összesen 68 pár lánczolta.

Mikor aztán a négyes után Benczi Gyula 
bandája belekapott a csárdásba, elementáris 
erővel tört ki a jó kedv. — Nem sok város

báltermeiben tánczolják a csárdást annyi 
animóval, olyan változatossággal, mint Nyír
egyházán, pedig igy jóval farsang előtt még 
össze sem szokhattak a párok s mégis több 
pár igazán virtuozitással járta ezt a mi nem
zeti lánczunkat.

Éjfélkor az egész társaság levonult a 
földszinti tornacsarnokba a gazdagon terített 
asztalokhoz. Hej! Okos ember volt, aki a 
bátyus mulatságot kitalálta! Ilyenkor nemes 
versenyre kelnek a gazdasszonykák remekbe 
csinált sült-főttjeikkel.

A tapasztaltabb gazdasszonyok biztos 
győzelmükben szuverén mosolylyal, a fiatal 
menyecskék pedig szívszorongva várják a 
zsűri (a vacsoráié közönség) Ítéletét. — Ha 
ilyenkor érintetlen t »1 maradna, tán még — 
a mécses is eltörnék. De nem maradt ám 
lele tál sehol, a rózsás és bajuszos ajkak ver
senyt pusztították a felhalmozott kincseket.

Volt felköszöntő is: Verner Gyula, Leff- 
ler Sámuel és dr. Vadász Leó urak beszél
tek: minden szavukat élénk tetszés kísérte, 
és végül frenetikus éljen riadal rezegtetle 
meg a torna-csarnok léghuzamos ablakait.

A lakoma után ujult erővel folytatták 
a tánezot s az el is tartott a tánezolók ara
nyos jókedvével együtt hajnali öt óráig.

A jeli nvoltak névsorát itt adjuk, bocsá
natot kerve az esetleges hézagokért, mert 
pezsdülő vérű riporterünk, hivatásai szem 
elől tévesztve, inkább a bájos tánezosnőket, 
mint a czeruzát forgatta.

Asszonyok: Bencs Lászlóné, Déry Púlné, 
Dankó Istvánná, Dórilsné, Eltscher Simonná, 
Fest Lászlóné, Förster Kornélné, Geduly 
Henrikné, Horváth Istvánná, Gyurcsán Fe- 
renezné, Imre Jánosn**, dr. Korányi Endréné, 
Kertész Endréné, őzv. Kovács Jánosné, Ko
vács P. Pá'né, Lefller Sámuelné, őzv. Maurer 
Károlyné, Ozvald Józsefné, Oláh Gyuláné, 
dr. Prok Gyuláné, Rónay Jenőné, dr. Szabó 
Dávidne, Szmolár Józsefné, StofTan Lajosné, 
Turnusz Edéné, Pintér Istvánná, Verner Gyu
láné, Velenczey Istvánná.

Leányok: Palicz Gizella. Pintér Ilona, 
Bacsó nővérek, Balogh nővérek (Apagy), 
Bencs Etelka, Berzevitzy Ida, Bölcsházy Vilma, 
Boczkó Gizella, Bozán Mariska, Csapkay 
Ilonka, Dankó Sarolta, Dankó Kata, Dietz 
Juliska, Felhő Katicza, Gónczy Juliska (To
kaj), Hankovszky Ilona, Horváth Irma, Hajts 
Etelka, Imre Anna, Irjan Etelka, Jéger Emma, 
Korbely Piroska (Miskolcz), Klinczkó íren és 
Jolán, Kégly Szeréna, Kégly Ida, Kozma 
Irma (Eperjes), Kertész Malvin, Kubik Katinka, 
Kalas Juliska (Kis-Várda), Kovács Ilona, 
Maár Kornél, Milotay Irma, Maurer Irénke. 
Matulka Emília, Melezer Margit, Nagy Nina, 
Nagy Erzsiké, Szabó Laura, Sztreska Irén, 
Szilágyi Mariska, Szmolár Ilona, Turnusz 
Mali, Turnusz Zsófi ka.

A jövő p rogram m ja .
Bencs László polgármester a folyó hó 

13-án délulán egy értekezletet hivott egybe 
a városháza tanács termébe. Az értekezlet 
elé az elnöklő polgármester azt a czélt tűzte 
ki, hogy szabja amaz irányt, amelyet a város
nak jövő fejlődésében követnie kell, illetőleg 
jelölje meg azon alkotásokat, amelyeknek 
megvalósítása a legközelebbi jövő feladata lesz.

Az értekezlet lefolyása a következő:
Bencs László polgármester, elnök üdvö

zölvén a megjelenteket, előterjeszti, hogy a 
város a két utolsó évtizedben mindnyájunkat 
igaz örömmel eltöltő nagy haladást mutat 
ugyan, de meggyőződése szerint még nem 
csak cl nem érte azt a határt, ahol meg
pihennie lehetne, de sől napról-napra érez
hetőbbé válik oly alkotások szüksége, ame
lyeket tekintélyes városias fejlődésünk bővülő 
igényei követelnek. A nyugvás veszedelmes, 
s egyet jelentene a visszafejlődéssel, éppen 
azért újabb közhasznú intézmények létesíté
sére kell gondolnunk. Többekkel tanácskozott
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már abban az irányban, hogy melyek volná
nak a közel jövő programaijába felveendő 
alkotások ? Eszmecseréinek eredménye az, 
hogy négy ily intézmény jelentkezik olyan, 
amelylyel már most kell foglalkoznunk. — 
Ezek: 1. gyalogsági laktanya építése, 2. egy 
tanitó-képző intézet felállítása, 3. földmives- 
iskola létesítése és 4. a polgári leányiskolának 
államivá tétele, felső leányiskolává kifejlesz
tése és ezzel kapcsolatosan internátussal 
leendő ellátása. A maga részéről illetékes 
tényezőkkel való tárgyalás után a tanító- 
képezde felállításának eszméjéhez csatlakozik, 
már csak azért is, mert a kultusz--miniszter 
azon bizalmas jellegű elhatározásáról szerzett 
tudomást, hokry hajlandó Nyíregyházán egy 
internátussal összekötött, mintegy 200 tanulót 
befogadó tanító-képezdét felállítani, ha a 
tervének keresztülvitelében a város számot
tevő anyagi erővel támogatná.

Dr. Ferlicska Kálmán szólott az előter
jesztéshez először. Tudomása van arról, hogy 
a cultus-minister néhány uj, a korszinvonalán 
álló tanitó-képzőintézet felállítását vette fel 
programmjába, sőt e túrgygyal az 1898. évi 
költségvetés is foglalkozik. A cultus-minister 
tervének már nagy hire van az országban, s 
biztos értesülése szerint megindult az ország 
nagyobb városai között a versengés a tanító
képzők elnyerése iránt. Vannak városok már 
is. amelyek kifej-zték készségüket, hogy 
50—100 ezer forintig hajlandók hozzájárulni. 
Nyiregyhá/a nem maradhat el, s meggyőző
dése szerint örömmel kell megragadnunk az 
alkalmat, hogy egy ily intézménynek váro
sunkban való felállítását lehetővé tegyük. 
Ennek feltétele, hogy a város 50000 frt kész
pénz, s egy 5 holdas beltelket bocsásson az 
állam rendelkezésére.

Sütő József felszólalásab.in előadja, hogy 
szántónunk keli azon színom  körúlménynyel, 
mely szerint népünk, annak ipara és keres- 
kedelme napról-napra szegényedik és csökken. 
Lelkesedéssel üdvözli a taniló-k •pző-inh zet 
felállításának mozgalmát, s {reális számítás 
alapján mondhatja, hogy a város az intézet
tel ossz • kötött jövedelmekben elegendő 
recompt nsatiót nyer a dr. Ferlicska által 
hangsúlyozott áldozatért.

Geduly Henrik: Számítást nem tesz, 
mert megbízik az illetékes tényezők meg
nyugodó előadásában, hogy a tanítóképző- 
intézet anyagi vesztességgel nem fog járni. 
Kulturális társadalmi és nemzeti szempont
ból pírt ólja a szóban forgó intézmény léte
sítésének tervét. Földrajzi szempontból pedig 
egyenesen sürgős Nyíregyházán egy tanitó- 
képző intézet felállítása, mert D breczentől 
Ungvárig ily intézet nincs, s bizonyosra 
vehető, hogy a Felvidék innen fogja majdan 
nagy részben ellátni magát tanítókkal, akik 
hogy hazafias szellemben fognak neveltetni, 
arra állami jellegén kívül Nyíregyháza város 
társadalma is garantiát nyújt. — Melegen 
üdvözli az eszmét, s fölöslegesnek tartja, 
hogy az elnök által felhozott többi tervvel 
is foglalkozzék.

Martinyi József . Hasonlithatlanul elő
nyösebbnek tart minden tanintézetet minden 
kaszárnyánál. Igazolja állítását a főgimnázium 
példájával, amely legkisebb számítás szerint 
is óOOOO Irtot forgalmaz csupin növendékei 
által Éppen ezért nein sokalja a kívánt 
áldozatot, de figyelmébe ajanlja az érdekel
teknek, nem kellene-é ízzel egyidejűleg a 
főgimnáziumban égetővé vált párhuzamos 
osztályok felállításával, vagy a polgári leány
iskolának intemátus-al leendő ellátásával is 
foglalkozni ?

Flegmann Ltját szerint áldozattól nem 
szabad visszariadni. Produktív módon be
fektethető kölcsön mindig előnyös. A kaszár
nya sem bizonyult annyira kidobott pénznek, 
mint ahogy némelyek állítani szeretik, mert 
tagadhatatlan, hogy a varos ipara, kereske
delme s általában forgalma tényleg nőtt, a 
regale jövedelme emelkedett stb. — Teljes 
lélekkel mellette van a tanitóképezde fel
állításának s amint sorra kerülnek — majdan 
a többieknek is ép úgy.

Kovách Gén5: Egy feltétel alatt járul 
hozzá, ha I. i. a város pénzügyei me8hdelően 
és előzetesen rendeztetnek, mert énéiü l min
den újabb megtrrheltctésnek ellene van- — 1 
Kovách Győző idevágó felvilágosító felszóla- ; 
lása után elnöklő polgármester örömmel 
konstatálja, hogy az eszme egyhangú és 
kedvező fogadtatásra talált. Szükségesnek , 
tartja a képviseleti közgyűlés összehívását 
minél előbb, mert az ügy sürgős. A képvi
seleti közgyűlésből menesztendő lesz egy 
küldöttség fíxirozott ajánlattal ellátva, amely 1 
felvenné a miniszterrel való tárgyalást. Ezek j 
után megköszöni a jelenvoltak érdeklődését ; 
s az értekezletet bezárja.
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Hírek.
—  Legfelsőbb köszönet. Őfelsége név

napja alkalmából Szabolcsvármegye közön
sége és tisztikara nevében báró Feilitzch 
Berthold főispán szintén üdvözlő táviratot 
küldött a belügyminisztérium ulján őfelsége 
kabinet-irodájához. Ezen üdvözletre a belügy
minisztériumtól e hó 9-éről keltezve a követ
kező válasz érkezett vármegyénk főispánjá
hoz: M. kir. belügyminiszter. 4747 Eln. szám. 
Méltóságos báró Feilitzsch Berthold urnák, 
Szabolcsvármegye főispánjának Nyíregyházán. 
Méltóságos u r ! őcsászári és apostoli királyi 
felsége, a kabineti irodának f. é. oklóber 
iió 23-án és 29-én 512. sz. a. a felség sze
mélye körüli miniszter úrhoz intézett közle
ménye szerint a méltóságod kormányzatára 
bízott vármegye közönségének és tisztikará
nak, illetve egyéb hatóságok és hivataloknak 
a legmagasabb névnap alkalmából kifejezett 
szorenc-e kivonataiért legmagasabb köszöne
tét méllöztatott lég kegyelmesebben nyilvání
tani. {Erről méltóságodat f é. október lió 
4-én 795. sz. a. kell távirati jelentése kap
csán további megfelelő eljárás végett értesí
tem. Fogadja méltóságod tiszteletein nyilvá
nítását. Budapesten, 1897. november lió 9-én. 
A miniszter helyett. Latkóczy s. k. állam
titkár.

—  A hegyaljai ág. ev. egyházmegye meg
osztása. Egyhá/.történeti fontosságú esemény 
nyert megoldást a folyó hó 10-én Miskolczon 
tartott egyházmegyei közgyűlésen. A hegyal
jai egyházmegye, — mely százötvennégy év 
előtt, tehát körűl-belől azon időtájban, a 
melytől Nyíregyháza újabb korát számlálja, 
alakult meg mindössze négy egyházzal „Fra- 
ternitas* névala't s ezen idő alatt lett tizenhét 
önálló anya egyházból álló, erős s a tiszai 
egyházkerületben domináló egyházmegyévé, 
— e napon megszűnt létezni, hogy életet 
adjon két uj egyházmegyének, melyek egyike 
a régi hegyaljai nevet tartotta meg. másika 
tiszavidékinek kereszteltett meg. A válás 
nehéz pillanatai miatt rövid volt az utolsó 
gyűlés, összes ténykedését az képezte, hogy 
a megosztást kimondó egyetemes gyűlés ha
tározatát tudomásul vette, az egyházmegye 
összes tisztviselőinek hálás elismerését nyil
vánította s a vagyoni kérdések megoldására 
hét tagu bizottságot küldött ki. — Ezen 
közgyűlést közvetlen kővetőleg mindkét uj 
egyházmegye alakuló közgyűlést tartott, mely
ben a fő- és alesperesi, valamint az egyház- 
megyei felügyelői állásokra a szavazást deczem- 
ber hó 7-ig kiírták s elhatározták, hogy az 
új tisztviselők beiglatása végett mindkét egy
házmegye január hó első felében közgyűlést 
tartson. — Természetes, hogy már a gyűlés 
előtt, de még inkább a gyűlést követő köz
ebéden, megindittatolt a kapacilatió, sőt a 
korteskedés is mindkét uj egyházmegyében. 
A hegyaljaiban a felügyelői állásra az egye
düli jelölt Radvány István, a főesperesi állás
nál azonban Túróczy Pál eddigi alesperes és 
Nemes Károly eddigi főjegyző között erős 
tusa lesz. A Nyíregyházát közelebbről érdeklő 
tiszavidéki egyházmegyében főesperessé, való
színűleg egyhangúlag. Materny Lajos debre
ceni lelkész lesz megválasztva. A felügyelői 
állásra pedig legtöbb kilátása van dr. Meskó 
Lászlónak, ki több mint húsz éve protestáns

hitbuzgósággal szolgálja egyházának ügyeit, 
jelenleg mint a helybeli egyház és hegyaljai 
egyházmegye ügyésze s a tiszai kerület világi 
jegyzője. Ellene egyes egyházak Zelenka Lajos 
budapesti aljárásbirót. a Zelenka Pál püspök 
fiát hozták kombinálióba, kinek ezúttal még 
legnagyobb érdeme, hogy az apja fia, mert 
hiszen koránál fogva sem volt képes magá
nak az egyházi téren nagyobb érdemeket 
szerezni. — A nyíregyházi egyház nagyobb 
szabású aktiót indított meg a dr. Meskó László 
megválasztása érdekében s reméljük, hogy az 
ügyeiket teljesen szabadon intéző egyházak 
az újonnan alakítandó egyházmegye javára 
arra adják szavazataikat, kinek múltja garan- 
tia a jövőre.

—  A Mráz Károly jubileuma. Ünnepet ült 
nov. 13-ikán a Szabolcsmegyei Alt. Tanító
egyesület. A nyíregyházi ág. iiitv. ev. egy
ház, iskolaszék és tanitókürrel együtt jubi
leumot rendezett Mráz Károly helybeli ág. 
hitv. ev. tanító 50 éves tanítói működésé
nek, s a legmagasabb helyről arany érdem- 
kereszt alakjában jött kitüntetése alkalmiból. 
Az ünnepély, melyen a megyebeli tanítók 
minden vidékről egybesereglctt képviselői, 
városunk társadalmának szine-java vett részt,
I I órakor vette kezdetét az ág. liitv. evang. 
központi iskola dí-ztermében. Midőn a kikül
dött bizottság megjelent az ősz tanítóval, 
szűnni nem akaró taps és éljenzés hangzott 
fel, melynek lecsilapuitával a helybeli dal
egylet zenditette rá a „Dalflnnepcn* czímű 
hatásos darabra, mire megkezdődtek az üd
vözlések. Legelsőin k az Alt. Tanítóegyesület 
elnöke, Örsovszky Gyu'a szólalt fel, üdvözölve 
a jubilánst az egyesület nevében, átadva a/. 
Ünnepednek a megyebeli tanítók ajándékai, 
egy remek kivitelű ezüst babérkoszorút. Majd 
M ij-Tszky Béla ág liiiv. ev. egyházi felügyelő 
vette át a szót, üdvöz'ő szavai kisen f  ben 
átadva a nyíregyházi egyház közgyűlési ha
tároz itat, melyben az egyház az érd rn elis
meréséül hű szolgájának, 470 frt nyugdiját 
eddig élvezett 60o fr iiyi fizetéséig kiegészíti. 
Ezután Bartholoniaeidesz János mint legré
gibb munkatárs, Miterny Lajos az egyház
megye nevében, Geduly Henrik az iskolaszék, 
Pazar István a tanítókor nevében szólották, 
utóbbinak szavai közben hullott le a lepel a 
kartársak részéről ajándékozott s a jubilánst 
megörökítő képről. Végül Eórdőgli Dezső 
kir. tanfelügyelő és Bogár Lajos (a volt ta 
nítványok néveben) mondták cl üdvözletei
kéi, melyekre a veterán tanító meghatott 
hangon mondott külön-kúlön köszönetét. Az 
ünnepély folytatását képező bankett a „Ko
rona* szálló él termében folyt le, melyen 
mintegy 80-an jelentek meg. Az első felkö- 
szönlőt Örsovszky Gyula mondta a királyra, 
utána Májerszky Béla dr. Wlassics Gyula 
miniszterre, Werner Gyula az ünnepelt fér- 
liura, Mráz Károlyra. Felköszöntőket mond
tak még dr. Meskó László, Bencs László, 
Materny Lajos debreczeni lelkész a hegyaljai 
egyházmegye képviseletében, Horváth István, 
Pazar István. Kubacska István, Bartholo- 
inaeidesz János, Kalas János. Eördögh tan
felügyelő, dr. Bartók Jenő, Geduly Henrik. 
Porubszky Pál, Bacskay István kisvardai tanító.

—  Baptisták Nyíregyházán. A legújabb 
időben baptista vándor hittérítők szemelték 
ki üzelmeik színhelyéül Nyíregyházát. Idegen 
helyről jött apostolok legtöbbnyire éjjeli 
összejöveteleken hirdetik tanaikat, s hívőik, 
egyelőre ugyan még csak hallgatóik, vesze
delmesen szaporodnak. Nem tennénk emlí
tést erről a mozgalomról, ha tisztán vallásos 
összejövetelekről volna szó, csakhogy az 
apostolok munkásságának forrása és czélja 
nem a vallásosság, hanem a vallás nevében 
az elbolonditott hívők kizsákmányolása s 
egyúttal az anarchizmussal határos kommu
nista tanok terjesztése. Buzgón olvasgatják 
és magyarázgatják a szentirást a saját czél- 
jaik szerint, — de fő gondjukat arra fordít
ják, hogy a hozzájuk csatlakozó , hívőkétől 
a reájuk kivetett , tized- -et pontosan meg
kapják, ekként biztosítván jövedelmet a saját 
zsebük és a hamburgi baptista központi



egyesület pénztára javára. — Dr. Bartók 
Jenő. a helybeli ev. ref. egyház lelkésze e 
mozgalomról értesülvén, hosszabb előterjesz
tést adott be Szabolcsvármegye alispánjához, 
amelyben a vallásosság örve alatt dolgozó 
álapostolok üzelmei ellen hatósági intézke
dést kér.

— Műkedvelői előadás. A nyíregyházi 
jótékony nőegylet által rendezendő mrtked-. 
velői előadás napjául november 27-ike van 
megállapítva. Mint említettük, a Felhő Klári, 
Rátkay kiváló népszínműve kerül színre. — 
A szereplők már gondosan járnak a pró
bákra, amelyeket délutánonként a polgári 
leányiskola egyik termében tartanak. A szere
pek osztása a következő: Özvegy Aba 
Győrgyné: Rónay Jenőnéúrnő ; Aba András lia: 
Pauer Vilmos ur; Felhő Klári: Kováeh Elekné 
úrnő ; Felhő Katicza : Bencs Etelkák.a.; Fátyol 
Ferkó: Okolicsányí Dezső ur ;Tenger Ádám: 
ifjabb Bodnár István ur; Bálint fia: ifj. 
Ballay Győző ur; (Isik Vendel: dr. Konthy 
Gyula ur; Istók lia: Murányi László ur; 
Viola Éva: ifj. SoltészGyul.iné úrnő; Rokkanó, 
Tenger gazdasszonya: Irján Etelka k. a . ; 
Gergő, kereszt lia: Szabó Lajos ur; Suta 
Pista; Szabó László u r ; Tömjén János, 
esperes: Rónay Jenő ur; Bencze, mindenes: 
Dórics Ambrus ur; Magda, cseléd: Turnusz 
Amália k. a.; Gyuri, ezigány: Pavlovics 
Sándor ur.

— Dalestély. Örömmel jelezzük, hogy 
társadalmi életünk egyik buzgó tényezője, a 
városi dalegylet — hosszas hallgatás utón — 
deczember hó 4-dikén tartja meg szokásos 
dalestélyét. Hogy a törekvő egyesület szép 
dalaiban oly régen nem gyönyörködhettünk, 
magyarázatát abban találja, hogy az egylet 
a folyó évi) n letelvén a tagok kötelezett 
működési ideje — újra alakításában fárado
zott, s lár.ul-ágát siker is koronázta, amennyi
ben nemcsak a regi tagok túlnyomó részét 
sikerült újabban megnyernie, de több uj erőt 
is toborzott az < gy esőidnek. Természetes, 
hogy az uj tagokkal sokat kellett az. egylet
nek gyakorolni, inig nyilvánosan felléphetett, 
most azonban a kezdet nehézségeit túlélve, 
ujult erővel Iái hozzá a régen nélkülözőit 
estélyek rendezéséhez, ügy halljuk, hogy a 
deezomherben tartandó da lest éhen több uj 
darab, s köztük egy nagyszabású, sok tanu
lást igénylő műdarab kerül bemutatóra. — 
Üdvözöljük dalosainkat s óhajtjuk, hogy 
törekvésük teljes erkölcsi és anyagi diadalt 
arasson.

— Vadászat. A nyíregyházi vadásztársu
lat e hó 21-en, vasárnap, a sóstói erdőben 
liüjtóvadászatot rendez, amelyen, őt kivételé
vel, minden más vad, tehál fáczán is lőhető. 
Találkozás reggel 9'/* órakor a vámháznál. 
A vadászat kezdete 10 orakor. Délután a 
Sóstón közebéd.

— A villamvilágitás fejlesztése. A  város 
képviselőtestülete tudvalevőleg elhatározta, 
hogy a közvilágítás fejlesztése czeljából 
részint a külvárosi részekben még meglevő 
petróleumlámpák Inlyett, részint olyan utczá- 
kon, amelyek eddigclé egyáltalán nem vollak 
világítva. 91- darab uj lámpát állíttat fel. 
A felállítandó uj lámpák helyeinek kijelölé
sével a tanács bízat olt meg. A városi lanács 
a héten hétfőn tartott ülésében jelölte ki az 
uj lámpák helyeit. E szerint a 94 lámpa a 
következő helyeken fog felállittulni: a katonai 
kórházhoz vezető utón 3, a tokaji útnak a 
buzatéren túl eső részén 3, a mező, pacsirta-, 
búza-, uj- és síp-utezákon 2 - 2 ,  a kótaji, 
holló-, sárkány-utezákon 3—3, az ó-szőlő- 
utczán 2, a selyem-uteza végén 2, a piaczon 
a törvényszék-felőli oldalon 2, az orosi-uleza 
végén 2, a közép-utezán 2, a sas-zugban I, 
a kállai-utczán a hídtól kezdve 3, a kerl- 
utczán 3, a honvéd-utezán 2, a nádor-ulczán 
3, a róka-zugban 1, a róka-utezán 3, a rózsa- 
utczán 3, a csillag-utczán 3, a debreczeni 
utcza végén 4, a katona-utezán 2, a virág- 
ulczán 6, a salétrom-utczán 2, a kereszt- 
utczán és angyal-zugban 3, a csipke-ulczán 2, 
az ér-utezán 4, és a nagy-laktanyához vezető
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utón 4. — A lámpák felállításához már a 
héten hozzákezdenek, használatba azonban 
csak január 1-én vétetnek.

—  Körjegyző választás. Téth és Székely 
község körjegyzőjévé október 16-dikán Ritly 
Gyula okleveles jegyzőt választotta m g a két 
község képviselőtestülete.

—  Fogház vizsgálat. Szabolcsvármegye 
közigazgatási bizottságának a vármegye terü
letén levő fogházak vizsgálatával megbízott 
küldöttsége hr. Feilitzsch Uerthold főispán 
elnöklete alatt e hó 16-án délelőtt megte
kintette a nyíregyházi fogházat, s a beható 
vizsgálat a mintaszerű rend és tisztaság felett 
legteljesebb elismerésének adott kifejezést.

—  A vásártér rendezése. A nyíregyházi 
országos vásártér rendezésének kérdése sze
rencsésen olyan tengeri kígyóvá nőtte ki 
magát, amelyhez csak a vasúti ut rendezésé
nek kérdése hasonlít ható. Mikor a mostani 
vásártérnek a törvény kívánalmai szerint 
leendő berendezése napirendre került, fel
merült azon eszme is, hogy nem volna-e 
helyesebb, ha a vásártér nem mostani helyén, 
hanem a vasúti állomáshoz közelebb, a 
szent-mihályi-uteza végén rendeztetnék be. 
Hosszas tárgyalások és eszmecserék után a 
vármegyére került ez a dolog s a vármegye 
az őszi rendes közgyűlésen a mostani hdy 
inelldt döntött. Ez ellen a határozat ellen 
azonban immár két rendbeli felebbezés is 
van beadva. Az egyiket Hildák Károly és 
társai a vármegyén nynjtották be, ujabban 
pedig törvényes batáridőn belül Somogyi 
Gyula és társai adtak be részletesen meg
okolt felebbezést.

—  Uj napilap. A fővárosban november 
közepén uj politikai napilap indul meg , Or
szágos Hirlap“ ezimen. A lapot, amely nagy
szabású, előkelő hírlap lesz, negyven, külön
böző pártállás!!, országos nevű politikus adja 
ki, fő'Zerkeszlője pedig Mikszáth Kálmán 
országgyűlési k pviselö lesz. Az uj hírlapot 
a fővárosi hirlupirok olyan előkelő gárdája 
csinálja, amely teljes garanczia a vállalkozás 
fényes sikerére. Lipesey Ádám, a lap felelős 
szerkesztője eddig a következő nevesebb hír
lapírókat nyeri)* meg az uj laphoz: Papp 
Dániel, Méray Horváth Károly, Papp Dávid, 
Lovassy Andor, Koszler József, Ka hős Ede, 
Lendvay Sándor, Hr. Gulhi Soma, dr. Mol
nár Géza. Lakatos Sándor és még többeket. 
A lap segédszerkesztője Kálnoki Izidor, a 
..Magyar Hírlap* és „Pesti N*pló“ volt he
lyettes szerkesztője, aki tavaly az ezredévi 
kiállítás sajtóügyi előadója volt. Az uj lap 
fényesen berendezett szerkesztősége és kiadó
hivatala VIII. József-körut 65. s/. alatt lesz.

—  Árlejtés. A nagy-kállói megyei köz- 
korház élelmezési szükségleteinek szállítására 
vonatkozó árlejtés e hó 17-dikén tartatott 
meg a vármegyeháza kistermében. A beérke
zett 3 ajánlat közül Pallai József jelenlegi 
vállalkozó egy beteg egy napi élelmezési 
czikkeit 23 kr.; Szainetz Márk 27* k r.; 
VVeinberger József 30*/i„-ed krajezárért haj
landó szállítani.

Törvényszék.
A büd-szent-mihályi gyilkosság.

Lipunk múlt számában közöltükaDomb- 
rádi Zsuzsámul terhére elkövetett gyilkos
ság történetét, amit a/.t a vádhatározat meg
állapította A folyó hó 10-én kezdő és négy 
napig tartott végtárgyalás lefolyásáról pedig 
a következő tudósítást adjuk:

DicsőtTi Sándor elnök annak konstatá- 
lása után. hogy a vádlott és a berendelt 
tanuk valamennyien jelen vannak, a tárgya
lást megnyitja.

A tárgyalás elején a védelem részéről a 
következő indítvány tétetik :

A védelem a hullák föltalálása és agnosz- 
kálása körül mutatkozó t'eldei itctlen tény
körülmények megvilágítása végett, orvos- 
szakértőket tartja szükségesnek a tárgyalás 
folyamán meghallgatn . E czélból kéri a tör
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vényszéki orvoson kívül a városi orvosfőnök 
megidézét is. A részint Ó-Budáról, részint 
pedig Bécsből keltezett levelek ki által 
való írásának szakértői megállapítása vé
gett, Írásszakértői meghallgatást kíván. — 
A hullákon talált ruhák, abban az irányban 
való megvizsgálása czéljából, váljon oly 
hosszú idő után, megtarthatták e szinöket 
és állagukat, ké» kereskedőt kér I erendelni. 
Végül felvilágosítást nyerendő arra nézve, 
váljon a tiszta vízrajzi helyzete megengedte-e, 
hogy a Tisza-Lökőn. Polgáron, vagy Egyeken 
vízbe került hullák Abád-Szalók-ra kerülhet
nek-e ? szintén szakértői véleményt lart szük
ségesnek.

A törvényszék tanácskozásra vonul vissza 
s azután kihirdeti a határozatot mely szerint 
a törvényszéki orvos Ungár Lajos és Tahy 
István kereskedők beidézését és kihallgatását 
elrendcdi, ellenben az irás szakértők és a 
mérnökök beidézét mellőzi.

Védő az írásszakértők mellőzéseben meg
nyugszik, ellenben a mérnökök beidézésére 
hozott határozat ellen setnmiségi panaszt 
jelent be.

Ezután a Dornbrádi Zsuzsánna és gyer
meke hullájának feltalálásiról további vizs
gálat lefolyásáról felvett jegyzőkönyvek olvas
tattak fel.

Déli 12 órak »r került a vádlott kihall
gatására a sor. Vádlott magas, szikár, erő
teljes egyen, akinek urczkifeji zése meglehe
tősen barátságtalan, s egy cseppet sem biza
lom keltő. Védekezése a rideg tagadás. Még 
oly körülményeket sem ismer be, a melyek 
pedig az ő javára szólnának, pedig legapró
lékosabb dolgokra is vissza tud emlékezni 
lia akar. Az elpusztított Dornbrádi Zsuzsan
nával való viszonyát körülményesen irj i le, 
ismerős a szeretője magán dolgaival, arra azon
ban már nem tud okot találni, hogy miért tette 
vagyonát p nzzé,s hová teíteabofolyt vételárt. 
Nem tud elfogadhat" magyarázatot adni an- 
iiik sem, hogy Dornbrádi Zsuzsánna eltűné
sével egyidejűleg mart volt Debreczenben s 
onnan minek ment Budapestre, s honnan 
vette a pénzt az itt tett nagyobb mérvű be
vásárlások fedezésére. Küiömben a vád hal
latára egy arczizma sem mozdul meg, s a 
legsúlyosabb részleteket dressziror.otlnak láts/.o 
nyugalommal fogadja.

Első sorban a Zágoni Balázs feleségével 
való viszonya, illet ileg a Zágoni Balázs ler- 
hére elkövetett szándékos emberölés bűntet
tének kísérlete keiül tárgyalásra. Tagadja a 
szerelmi viszonyt, tagadja azt is, hogy Zá
goni Balázsra rálőlt volna. Erre szembesítik 
a panaszossal.

P. Hát nem volt ott a boglya melleit?
V. Sohasem voltam.
P. Hiszen csak egy lépésnyire volt tő

lem, mikor rám lőtt. En pedig le vetettem a 
szűrömet.

V. Nem láttam soha.
P. Nem fél a/, isten haragjától?
V. Attól felek.
P. És mégis azt meri mondani, hogy 

nem volt olt.
V. Bizony isten, sohasem voltam.
Elnök tekintet tel az idő előrehaladott 

voltára, a tárgyalást felfüggeszti, s folytatá
sát délután 3 órára tűzte ki.

A folytatólagos délutáni tárgyaláson 
ismét vádlott hallgattatott ki. még pedig a 
Dornbrádi Zsuzsánna és gyermeke meggyil
kolásának körülményeiről. Ennek folyamán 
vádlott elmondja, hogy a meggyilkolttal az 
!i<9-!-ik évben ismerkedett meg, komolyabb 
viszonya azonban csak a 95-ik év elej *n 
kezdődött. Felesége a viszonyról tudott, s e 
miatt gyakran volt háborúság közöttük. Va
gyoni helyzetét Dornbrádi Zsuzsánnának nem 
ismerte, mert arról közöttük szó s űiasem 
volt. Az elnök azon kérdésére, ha vájjon 
vádlott vette-e rá Dornbrádi Zsuzsánnát 
arra, hogy Szent-Miliályról elköltözködjék, 
tagadólag válaszol, s beismer annyit, hogy 
egy Ízben a meghalt Dornbrádi Zsuzsanna
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említette, hogy a házát el fogja adni, s Nagy
váradra megy szolgálni. Kihallgatásának to
vábbi folyamán előadja,hogy a távozó Domb- 
rádi Zsuzsannának csomagolni nem segített, 
sőt nem is tudóit arról, hogy végleg el akar 
költözni. Neki csak annyit mondott, hogy egy 
másik lakásba megy lakni, igy is búcsúzott 
el szeretőjétől. — Azon az éjszakán, a 
melyen Dombrádi Zsuzsánna Szent-Mihályt 
elhagyta, ollhon tartózkodott s két óráig 
éjfél után szabott. Reggel-felé Dombrádi 
Zsuzsannának a sógorához, K.Szabó Sán
dorhoz ment, a kit feleségével együtt ott
hon talált és a kiktől Dombrádi Zsuzsánna 
hollétéről tudakozódott.

Igaz, hogy barin idnap Debreczenbe ment 
bőrt vásárolni, onnan pedig még az nap 
Budapestre utazott, ahol leányát látogatta 
meg. Do nbrádi Zsuzsánna e tűnésének körül
ményeiről mit sem tud, s arról sem, hogy 
kinek állhatott érdekében a Dombrádi Zsu
zsánna elpusztítása. — Az elnök töredelmes 
vallomásra hívja föl, amire ideges tagadással 
válaszol

A vádlott kihallgatása után az elnök a 
terem kiszellözteiésc czuljából a tárgyalást 
10 perezre felfüggeszti.

Boros Ignác z és Huszár Miklós csendőr 
tanuk lényegtelen vallomást tesznek.

Jí. Szabó Sándor né, Dombrádi Zsóli. a 
meggyilkolt test vélje, már érdekesebb vallo
mást tesz. A legsúlyosabb körülményeket 
bátr.in szemébe mondja vádlottnak, akinek 
idegessége perczről-perczre fokozódik. A val
lomás különben elégge tétovázó, mert gya
kori benne az ellenmondás, s annak a han
goztatása, hogy mindent Zsuzsitól hallott. 
Szavainak .bizony istennel* istenre hivat
kozással akar tényt adni. A hullákat felis
merte az arc/.áról és a luhízatról. Erősen 
allitja, hogy Zsuzsit Schwartz vádlott pusz
tította el, azért, hogy a 400 forintot meg
tarthassa. melyet Zsuzsi neki átadott.

K. Szabó Sándor, csaknem egyező val
lomást tesz feleségével. Eilenmondása gya
kori. emlékezete bizonytalan. A szembesítés 
leletle kellemetlen a vádlottra, aki a nagy 
számú hallgató közönség élénk kaczagása 
mellett, becsületére mondja, hogy .^emmi sem 
igaz, amit Szabó mond.

Olcár János és felesége Budapestről 
annak hallgattattak ki. hogy abban az időben, 
midőn a Dombrádi Zsuzsánna nevében irt 
levelek küldettek, Schwarcz Budapesten tar
tózkodott. Ez — vádlott kétségbeesett véde
kezése daczára — beigazol tatolt.

Súcöltős János vallomása szintén súlyos. 
Azt bizonyítja, hogy Schwarczot a Dombrádi 
Zsuzsánna eltűnése idejében, a tisza-polgári 
vasúti állomáson látta, ahonnan Ohát felé 
utazott. Schwarcz tagadja ezt.

Magyír Márton és Béke György azt 
bizonyítják, hogy Dombrádi Zsuzsit Szent- 
Mihályról való eltávozásának reggelén a 
tisza-polgári állomáson látták.

A többi tanuk kihallgatása, tekintettel 
arra. hogy az idő előrehaladolt, más nap 
reggeli 9 órakor kezdődő tárgyalásra halasz- 
tatott el.

A csütörtök reggeli folytatólagos tár
gyaláson kisebb jelentőségű tanuk hallgattat
tak ki, akik a vádlott ellen csekély bizonyító 
anyagot voltak képesek nyújtani. A tárgyaló 
terem zsúfolásig megtelt hallgató közönség
gel, s általában az egész végtárgyalás iránt 
oly nagy érdeklődés mutatkozott nemcsak a 
nyíregyházi, de a vármegye közönségé részé
ről is, amilyenre 30 éven belül alig van 
példa. Az érdeklődést a rejtélyekben gazdag 
bűneset rendkivüliségén kívül azon körül
mény okolja meg, hogy a vedelem részéről 
sensatiós fordulat helyeztetett kilátásba, s 
mindenki kiváncsi volt, váljon sikerül e a 
védelemnek köztudomásúvá .élt merész Ígé
retét beváltani. Talán ennek a hangulat kel
tésnek kell tulajdonítani, hogy a hallgató 
közönségben erős simpathia keletkezett a 
vádlott iránt, daczára ellenszenves egyénisé

gének, s ama a második napon mindinkább 
kidomborodó ténykörülményeknek, amelyek 
a vádlott bűnösségét egyenesen bizonyossá 
látszottak tenni.

Köztudomású lelt, hogy a védő a tanuk 
egyikében megfogja jelölni a valódi lettest, 
ez a délutáni tárgyaláson meg is történt, de 
fordulatot nem adott a mindinkább bonyo
lultabb bűntény tárgyalásának. A sötét köd 
nem oszlott el a védő felderítésére.

A délutáni tárgyalás legérdekesebb mo
mentuma Rornics .Mátyás kihallgatása volt. 
Az erős, hatalmas alak valamikor mint ka
tona szolgált Bűd-Szent-Mihályon. Ez időtől 
származik az ism rettsége az eltüntetett 
Dombrádi Zsuzsival. A védő Romicsot gya
núsítja a tett elkövetésével s úgy szólván 
erejének legnagyobb részét az ő faggatására 
fordítja.

A tárgyalás folytatásáról különben a 
következőket közöljük:

Kiss Balázs ismeri vádlottat s ismeri 
Dombrádi Zsuzsit is, Nagy Juliannától hallotta, 
hogy Dombrádi Zsuzsi egy huszár miatt akar 
elmenni B.-Szt -Mihályról, nem pedig Schvarcz 
miatt. Ezt Nagy Juliannának maga Dombrádi 
Zsuzsi mondta.

Kiss Balázsné tanú Nagy Julitól hallóit 
utoljára csak Dombrádi Zsuzsi eltűnéséről. 
Ezen tanúnak is mondta Nagy Juli. hogy 
Rornics, a huszár miatt ment el, mert az 
fenyegető levelei Irt neki.

Rornics Mátyás huszár korában szere
tője volt Dombrádi Zsuzsinak két hóig. Mi
kor elhelyezték, levélben maradt hű. (J el is 
akarta venni Zsuzsit, de az nem válaszolt 
levelére s időközben 2 évig a fegyházban 
volt. Mikor elment, ruhákat s 2 bárányt 
hagyott nála, melyekért kiszabadulása után 
irt Zsuzsinak.

Semmiféle fenyegető levelet nem irt. 
Zsuzsi eltűnéséről csak a múlt év elején 
értesült.

Védő hosszasan faggatja tanút a levelek 
kelte, Írására, a legyházból való kiszabadu
lása után tartózkodási helye iránt s mire 
tanú nagyon is nehezen, hosszas gondolko
zás után ad zavaros feleleteket.

Elnök: Mikor tudta meg, hogy Dombrádi 
Zsuzsit a Tiszából kifogták ?

Tanú: Csak tegnap.
Elnök: Meg mer erre esküdni?
Tanú: Igen.
Tanú zavart, bátortalan, érthetetlen fele

leteket ad ezután is, mire az ügyész meg
kérdi : nem bünős-e ?

— Nem! — feleli a vádlott hosszas 
habozás után.

Védő még erősebben faggatja, tanú za
varodik, elleni mondásba keveredik, a katona 
szabadulás idejére nézve 10 perczczel előbb 
más időpontot nevez meg, mint a védő kér
désére adott feleletében.

Elnök: Mi az oka, hogy ilt olyan bá
tortalanul viselkedik, a szivét, lelkét nyomja 
valami. Mondja meg mi az?

Tanú alig hallhatóan, gondolkodás után 
felel: — Semmi!

Tanútól ezulán nem kérdenek semmit, 
leültetik.

Az izgató jelenet után Zágonyi Balázsné 
vallomása következett, ki saját beösmerése 
szerint egy évig benső szerelmi viszonyt foly
tatott vádlottal. A részletek előadása foly
tonos derültségben tartotta a hallgatóságot, 
úgy, hogy az elnök a hallgatóságot több 
ízben rendre is utasította.

Ezután a vádlott vejét, Friedmannt hall
gatták ki. A múlt évben vette nőül Schvarcz 
leányát. Azóta szeptemberben és november
ben volt nála. Novemberben 24-én este ér
kezeit meg s 2S-án utazott el. Apja vásá
rolni jött fel.

Schvarcz Adolfné, a vádlott nejének 
kihallgatása következeit. O csak egyet tud, 
hogy a férje ártatlan. Férje azt határozottan 
tudja, hogy november végén egy keddi na

pon volt Pesten. Azt tudja, hogy férje sze
retőket tart, amiért ő több Ízben tett szem
rehányást neki. November lG-ra emlékszik 

| jól, férje otthon volt. — Azt határozottan 
: tudja, hogy férje november lG-án nem volt 

Debreczenben. Férje kétszer volt Debreczen- 
' ben, szeptemberben és novemberben volt 

Pesten. Pletykákból tudja, hogy Dombrádi 
Zsuzsi eltűnt. — A levelét, mely O-Budáról 
jött, ő égette el, mert látta, hogy Dombrádi 
Zsuzsanna volt aláírva. Férje másnap kér
dőre is vonta, amiért a levelet elégette. — 
Kész esküt tenni arra, hogy november hó
ban férje majdnem 400 frlot kasszírozott be.

Közvádló Rornics Mályás kivételével u 
délután kihallgatott tanuk megeskelését kéri.

Kardos Samu védő nem járul az ügyész 
indítványához s ellenzi Romicson kívül Fried- 
mann és Schvarcz Adolfné megeskelését. A 
törvényszék Rornics Mátyásra nézve kimondja, 
hogy csak a bizonyítás eljárás befejezése 
után esketi meg, inig a többi tanukat, igy 
Schvareznét es Friedmannt is megesketi.

Védő indítványozza, hogy a törvényszék 
rendelje el Rornics Mátyás letartóztatását.

A harmadik napon kihallgattatnak:
Fekete Lukács tanú Dombrádi Zsuzsi 

eltüníse után nyomozatot teljesített, mint 
csendőrőrmesler. A feljelentő K. Szabó és 
neje volt. Schvarczot Dombrádi Zsuzsi el
tűnése után folyton figyelemmel kisérte. — 
Tudta, hogy Schvarcz deczemb' rben nem 
volt távol lakhelyéről. Ristei Sándor jelenleg 
is, a kriminális időben is segédje volt vád
lottnak. Sehvarczn.il lakolt is. Munkája min
dig sok volt. Hallomásból tudta, hogy Schvarcz 
szeretője volt Dombrá li Zsuzsinak. Az el
tűnés napját pontosan nem tudja. Határo
zottan nem tudja, vádlott IG-án, vagy arra 
következő héten tavozott-e cl a városból. 
Azl sem tudja, hogy voll-e Schvarcz azután 
távol. Határozottan állítja, hogy a ládát nem 
látta. Tanú az elnök további kérdései alatt 
zavarodik, mire elnök figyelmezteti lanut, 
ha valami nyomja szivét, tegyen őszinte 
vallomást, mert esküt tesz le. .Amit mond
tam, arra kész vagyok az esküt letenni,* 
válaszolt a tanú.

Apró Kálmán abban az időben és most 
is, mint segéd szolgál. — ö t éve dolgozik 
Schvarcznál. Vádlottnak jó inenetelü üzlete 
volt. Hallomásból tudta, hogy vádlottnak 
szeretője volt. Dombrádi Zsuzsi eltűnését 
másoktól hallotta.

November lG-ika utáni napon látta vád
lottat. Azt tudja, hogy vádlott november 
utolján volt Pesten. Azt nem tudja, hogy 
abbad az évben volt-e Schvarcz Pesten. A 
kamrában ő ládát nem, hanem egy bordót 
talált.

Ismét Itomics Mátyásnak, annak a tanú
nak a kihallgatása következett, ki ellen a 
gyilkosság gyanúja merült fel.

Védő kereszt kérdések re fogja a tanút, 
melyet a védő intéze tanúhoz, elnök felelni 
nem engedi, inig a többiekre határozottan 
válaszol.

Ezzel a tnnukih (Ugatások bevégződtek, 
néhány irat felolvasása után a bizonyítási el
járás befejezést nyert.

Stikszay a köz vád képviselője tette meg 
azután indítványát az eddig meg nem eske
tett tanuk megesketésére nézve. Egy elő
terjesztést is tesz: Nevezetesen két tanú nem 
jelent meg és Schvarcz ellen merültek fel 
bizonyítékok, mikkel szemben a védelem is 
hivatkozik tanukra, ennélfogva indítványozza, 
hogy pót vizsgálat rendeltessék el a addig vég
ítélet se hozassék.

Kardos Sámuel határozottan ellenzi a 
; tárgyalás elnapolását, ellenzi még K. Szabó 

Sándor, K. Szabó Sándorné. Zágonyi Balázs, 
Rornics Mátyás megesketését. Ezt hosszasan 
indokolja, elnök figyelmezteti védőt röviden 
indokolja álláspontját. Védő tovább folytatja 
beszédét, mire az elnök félbeszakítja s a tár
gyalást öt perezre felfüggeszti s határozat- 
hozatalra vonul vissza.
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A törvényszék az indokolást megengedi 

s a tárgyalás folytatását délntán 3 órára 
tűzi ki.

A folytatólagos tárgyaláson védő foly
tatja a délben abban hagyott előterjesztését.

Romics Mátyás megefkelése ellen érvel.
1890. november 16. hajnalról meg van 

állapítva, hogy négy egyén ült együtt. — 
Most azt kell megállapítani, hogy ettől az 
időszaktól 1897. márczius 13-ig mi történt? 
Meg van állapítva, hogy Schwarcz másnap 
elment; ugyanekkor délután Dombrádi Zsófi 
is elment, elkísérte T.-Lökre sógora K. Szabó. 
Innen Polgárra ment, hol látták, sőt látták 
azt is, hogy az ohat—kocsi vasútra felült; 
meddig váltott jegyet, nem tudni Foglalkozik 
ezután azokkal a terhelő momentumokkal, 
melyek Schwarczra vonatkoznak. Schwarcz 
szeretője volt Dombrádi Zsuzsinak, ezt a vád 
képviselője terhelő körülménynek tartja, ő is 
annak tartja, de ép oly terhelő ez Romicsra 
nézve, aki előbb szeretője volt Dombrádi 
Zsuzsinak. Be van igazolva, hogy Romics 
1896. május 23-tól 1896. junius 28-ig, lehet 
mondani, ott lakott. — Ez csak terhelő, de 
nem mentő körülmény lehet Rjmicsra nézve.
A vádhatóság képviselője azt mondja, hogy 
vádlott levelezett az eltűnt nővel, de más is 
levelezett az eltűnés élőit és után. Romics 
a börtönből és onnan való kiszabadulása 
után is levelezett, ezt Romics is beösmeri. 
Tényekkel fogja beigazolni, hogy Romics az 
eltűnt nővel még az eltűnés előtt is levele 
zett. Ezt K. Szabóék is beösmerik. Meg fogja 
állapítani, hogy köztük érintkezés volt a 
fegyházba menetele előtt és onnan való ki- 
szabadulása után s Dombrádi Zsuz-i eltűnése 
épen ez időszakra esik. A tanuk vallomásából 
mutatja ki ezután, hogy Romics miatt ment 1 
el Dombrádi Zsuzsi; Roinicsnak állott érde
kében, hogy Polgár felé utazzék. — Romics 
el akarta venni Zsuzsit, ő irt neki. hogy 
hagyja el Büd-Szent-Mihályt és a megjelölt 
helyen találkoznak. Ha félelemből ment el, 
azt igazolják tanuk, kik azt vallották, hogy 
Zsuzsi azt mondta nekik, azért megy el, 
mert fél Roinicstól, ki fenyegető levelet irt 
neki. Romicsnak az iratokhoz mellékelt levele 
és a bécsi, budai, az eltűnt budai levél között 
Írásra, keltezésre, fogalmazásra nézve nagyon 
! isnnlitanak egymáshoz.

A levelek eredetét hosszasan fejtegeti, 
mire elnök figyelmezteti védőt, hogy a leve
lekkel ne foglalkozzék.

Védő ezt a védői szabadság korlátozásá
nak tekinti s semmisségi panaszt jelent be.

Elnök ismételten figyelmezteti, hogy al
kalmazkodjék a tárgyhoz.

Védő hosszasan foglalkozik a rejtélyes 
levelek tartalmának keletkezésével, stílusával 
s azt a konzekvencziát vonja le, hogy ezek 
a levelek teljesen hasonlók s mindenben meg
egyeznek azokkal a levelekkel, melyek az 
irathoz csatolva vannak s a melyeket Romics 
iit Dombrádi Zsuzsinak. Mindezek után hatá
rozottan meri állítani, hogy a leveleket Ro- 
inics Mátyás irta.

A védőt azonban nem zavarja az elnöki 
figyelmeztetés. Végre 10 óra után elérkezik 
5 órás beszédje végéhez, s indítványt ter
jeszt elő a Romics ellen folyamatba teendő 1 
vizsgálat megindításáról, s annak főbb részeit 
13 pontban jelöli meg. Minden egyes pon
tot terjedelmes indokolással kisér, amit az 
elnök megsokal s újból komolyan figyelmez
teti védőt, hogy a szót megvonja tőle. 
Ei re élesen válaszol a védő, mire az elnök 
megtiltja a beszéd folytatását. Ezzel a tulaj- 
donképeni tárgyalás végett ért. A törvény
szék ezután tanácskozásra vonul ki, s 11 
órakor hirdettetik ki a határozata, mely sze
rint Romics megesketését elrendeli, ellene a 
nyomozatot meg nem indítja, mert a vég- 
tárgyalás keretében ily indítvány nem lehető, 
a tárgyalást azonban elnapolja, s az összes 
bűnügyi iratokat a Schvartzra vonatkozó bi
zonyítékok beszerzése végett megejtendő 
pótvizsgálat czéljából a vizsgáló bírónak ren
deli kiadatni. Kimondja továbbá a törvény

szék, hogy a védő által bejelentett mintegy 
10 rendbeli seimuiségi panasz, valamint a 
Romics megesketését rendelő határozat elleni 
felfolyamodás folytán a kir. táblához egyelőre 
az iratokat nem terjeszti fel, s ebben a védő 
is belenyugszik.

Ezzel a nugy port felvert ügy egyelőre 
lekerült a napirendről.

Az események teljessége kedvéért meg
említjük, hogy dr. Kardos Samu feljelentése 
folytán Romics Mátyás ellen a csendőrség 
előnyomozatot kezdett főleg abban az irány
ban. hogy Dombrádi Zsuzsánna eltűnésének 
idején bevonult e már a katonasághoz, avagy 
nem volt-e szabadságon? Romicsot továbbá 
rendőri felügyelet alá helyezte, s innen kötött 
marsch-routával távozhatott el csak. Érte
sülésünk szerint az előnyomozat eddig nem 
csak hogy semmi újabb terhelő adatot nem 
derített ki Romicsra azon kívül, amiket a 
védő beszédjében előadott, s amelyek közzül 
legjelentékenyebb az, hogy a bécsi leveleket 
a legtöbb valószínűség szerint Romics egy 
T.-Polgáron lakó barátja irta, de sőt hatá
rozottan kedvező Romicsra nézve. A Turja- 
remetei állomás parancsnokság ugyanis érte
sítette a csendőrséget, hogy Romics 1896. évi 
november 9-től 20-íg nern mozdult ki állo
más helyéről.

Különben dr. Kardos Samu védő sza
bályszerű feljelentést is tett Romics Mátyás 
ellen két rendbeli gyilkosság és rablás miatt 
a debreczeni kir. főügyészségnél, továbbá a 
Székes-fehérvárt kir. törvényszéknél és a 

I nyíregyházi csendőrség parancsnokságánál, s 
1 mind ezen feljelentésekről a magy kir. állam

rendőrség delectiv osztálya Budapesten, és a 
csendőrségí őrsvezetőség Érden Romics lak
helyén, Egyekcn, ahol Dombrádi Zsuzsánna 
gyermekének holtestét fogták ki a Tiszából 
T.-Polgáron és Büd-Szent-Mihályon értesítve 
lettek.

A debreczeni főügyészséghez benyújtott 
feljelentés hatástalan maradt, s azt a nyí
regyházi ügyészség félre tette azon ókból, 
mert a Tiirja-reinelei állomás parancsnokság 
a Romics Mátyás alibéjét minden kétséget 
kizáróan igazolta időközben.

A védő indokait Romics Mátyás meg- 
esketése ellen rendkívül terjedelmesen hordja 
össze, úgy hogy 6 óra felé járt már az idő 
midőn még folytonosan a védő szava tölti 
be a fülledt levegőjű nagy tárgyalási termet. 
Elnök több Ízben figyelmezteti a védőt, hogy 
vonja róvidebbre beszédjét, ne térjen ki ismé 
telten oly irányban, amely semmiféle össze
függésben nincs tárgyával. Majd szó meg
vonással fenyegeti, ha utasítását megszegi. 
Végre 5 órakor az elnök a tárgyalást fel
függeszti, s a törvényszék határozat hoza
talra vonul vissza. Negyed órai tanácskozás 
után elnök jelenti, hogy Romics Mátyás ki
vételével a kihallgatott tanuk megesketését 
a törvényszék elrendelte, s az idő előre ha
ladottsága folytán a tárgyalás folytatását 
másnap, — szombat reggelre halasztja el.

A védő ezúttal negyedszer ismétli Romics 
Mátyás letartóztatására irányuló indítványát, 
amit a törvényszék azon indokolással, hogy 
a védő rengeteg gyanuokot igen, ellenben 
egy szem-rnyi positiv bizonyítékot Romics 
bűnösségének valószínűsítésére nem produ
kálván — a kérelmet ismételten megtagadja.

A hosszú beszéd hatása nagyon csekély 
volt a bírókra, s nem tudott meggyőződést 
kelteni Romics bűnössége iránt. Tagadhatlan 
azonban, hogy a közönség hangulata Schvarlz 
iránt alapjában megfordult, s ha esküdtszéké 
alakulhatott volna, úgy Schvarcz egyhangúlag 
mentetett volna fel a gyilkosság szörnyű vádja 
alól.

A szombat délelőtti tárgyaláson Kardos 
Samu védő folytatta a Romics megesketése 
elleni érvelését. Része van elnöki rendre uta
sításban, s figyelmeztetésben, hogyha beszéd
jét tovább is ugyanazon mederben engedi 
folyni, s tovább is a tárgytól messze eső 
vidékeken fog bolyongni, a szót megvonja 
tőle az elnök

Különfélék.
A legnagyobb szakáll. A mi szakállas 

embereink büszkék, ha a szakálluk a mellö- 
kig ér, pedig micsoda csenevész törpe szőr- 
szálnövedék ez a vandencssei szakállóriáshoz 
képest. Ez a derék szakáll tudniillik 3 méter 
és 32 centiméter hosszú. E tekintélyes hosz- 
szuságu dolog egy rézöntőnek az álláról lóg 
alá, ahol már a gazdájának tizenkettedik 
evében megjelentek az első szálai, amelyek 
két év alatt már 15 czentiméternyire nőttek. 
Ma ősz már a szine, mivelhogy l -<26. május 
15-ikén születeti az említett rézöntő, aki 
csupán 1 méter és GO czentiméter magos, 
tehát a felét se teszi ki a — szakállának, 
amelyet télen boának hord a nyaka köré 
körítve. Séta közben a karjára csapva viseli, 
kétszeresen hajtva, mint a rómaiak a tógát. 
— Milyen tekintélye lenne ennek a szakáll- 
nak a mi városi közgyűléseinken!

Placzi árak.
— Novembier 17. —

Búza . . . . 11.50 11.75.
Rozs . . . . 7.60 7.70.
Árpa . . . . 5.50 6.—.
Zab . . . . G. 10 G.20.
Tengeri (uj) . . 4.10 4.20.

S zer k e sz tő i ü zen etek .
— Dr. K. S. Deb-ecz n. Sajnáljuk, de lapunk 

f ladatát én tárgyköréi lépn nk túl. ha küzzétennénk.
— Cyprián. Budapest. Végtelenül rösteljük, de 

rajtunk kivül eaő okokból késik. Levélben többet.
— P. M. Debreczen. Előbb lásauk a medvét.

Igen fontos figyelmeztetés!
A m. kir. osztálysorsjegyek ll-ik húzása 

folyó évi d e c z e m b e r  ÍO .  és 11-én  le s z .
Ennek folytán figyelmeztetem és kérem a 
nagyérdemű közönséget, szíveskedjék a birtoká
ban lévő i-ső osztályú sorsjegyei! m in é l  
e lő b b  úgy nálam, mint az alúrusoknál, de 
legkésőbben folyó év d e c z e m b e r  3 - I g  
annál bizonyosabban a 2-ik osztályra kivál
tani, mert azon időn túl, a szabályok értel
mében, minden kicserélési jog megszűnik és 
mások előjegyzései fognak tekintetbe vétetni, 
és pedig igy: egy kicserélt Il-ik oszlályu 
sorsjegy ára: egész 10 frt, vagyis 20 korona, 
fél 10 korona, negyed 5 kor., nyolezad 8 '/. 
korona : inig a vételsorsjegy ára : 
egész fél negyed nyolezad

16 8 4 korona lesz.
Nyíregyházán, 1897. november hó 16.

Kiváló tisztelettel

S te rn  Em ánuel fia ,
(26—2—1) Horujrgu fő -á r ú n .

-.sr- Hirdetmény.
Nyíregyháza város tulajdonát képező 

vásárvám*7.edési jotr. a városi tanács K. 
12,294/1897 számú határozata alapján, a 
folyó évi novem ber 29-én délelőtt 11 ó ra 
k o r  a városháza kistermében tartandó nyil- 

| vános árverésen, az 1898. év januá r hó 
1-től az 1898. év deczember 31-élg ter
jedő egy évre, a rég i feltételek mellett, 
bérbe lóg adatni.

A bérleti összeg kikiáltási ára 7000  fr t. 
— Bánompénzként a kikiáltási ár 10'7„-a, 

j  vagy készpénz, vagy óvadékképes papírokban 
| teendő le.

Árverési feltételek a városi aljegyzői hi- 
j vatalban, a hivatalos órák alatt megtekint- 
j  helők.

Kelt Nyíregyházán, 1897. november 16.
, Belles László, polgármester.
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Iliicleluiény-kivonat.
A nyíregyházai kir. törvényszék, mint 

tlkkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Nácsik 
Juliannának, Nácsik Sámuel, illetve ennek 
elhalta folytán az ismeretlen örökösei részére 
kinevezett ügygondnok, Schvartz Izidor ügy
véd ellen 85 fi t tőke, ennek 1897. évi január 
hó I-ső napjától folyó 5" „ kamatai, 10 frl 
10 ki . eddigi, II frt 82 krban ezennel meg
állapított jelenlegi, s a még felmerülendő 
kölbégek behajtása iránt folyó végrehajtási 
ügyi en, ezen kir. törvényszék területén fekvő 
s nyingyházai 409. sz. tjkv. 4G5. hrsz. alatt 
foglalt ház és udvarból álló ingatlanságnak 
Nácsik Sámuel tulajdonai képező fele része, 
Piti8 frt becsérlékben az 181)8. évi jan u ár 
hó 14-én d. c. 10 órakor ezen kir. törvény
szék áívcrelő helyiségében megtarlandó n\il- 
vános árverésen becsáron alól is el fog adatni.

Az árverési ültételek következőleg álla
píttatnak meg:

Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár.
Bánompénzül a becsár 10*/#-a.
Kelt Nyíregyházán, a kir. törvényszék 

telekkönyvi hatóságánál, 1897. évi október 25.
Borbély,

2 ' — 1- 1) kir. törvényszéki biró.

STm rv ¥mr*»i«WtoáPTáiiWoin wro«*« .  i r m

9V* Valódi orosz teák! ^
A „ K a r a v á n "  czimű moszkvai tea-kiviteli társaság ez idei termésű eredeti

orosz teái
megérkeztek, és a t. fogyasztó közönség figyelmébe ajánltatnak. Ivzen pom
pás teák az egész continensen a legnagyobb közkedveltségnek örvendenek.

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

Megrendelhetők a m a g y a r -  
o rszági telep n él B u d a 
pest, Arany János ulcza 30. sz., 
vagy N y íre g y h á z á n

HXFFMANN ADOLF
úrnál.

Tessék árjegyzéket kérni! s nrrcuicimn •« juhi

S  {íec-n -KiSK; '.<•<*<;

^  ^ r̂ y  * ’’ :

HIRDETMÉNY.
A hideg idő beálltával ajánljuk a t  ez. közönség figyelmébe mindennemű téli á rú in k a t:  
Gyapjú ii/só ruházat, k e s z ty ű  és harisnya. — N ői sapka , k a rm a n ty ú  és gallérok  

szőrme. I lea tsk in . P ersianer és K r im m e r  árúkban . — F érti tódén ka lapok, vadász sa p k á k  
bőr és H alina  lá b szá r védők. — Gyermek, női és térti bőr és nem ez ezipők. úgyszintén /la tina  
vadász c s izm á k  és orosz hórzipök. — G um m i sá rczip ő k  és coctis lábtörülök. — P etuscbe és 
angol gyap jú  kocsi takarók, úgyszintén a lehető legnagyobb választékban ló takaró  pokrén zo k  
3 frttól 12 frtig darabonkint. — F utó  szőnyegekben  nagy készlet.

Összes vadászfe lszerelések  raktáron tartatnak, valamint vadász- és F lobert-fegyverek, 
tá skák , p a tronok  és töltő  kellékek, revolverek, m osdó és fürdő szivarsok . valamint ko c s i 
m osó szarvasbőr és szivacs.

Van szerencsénk továbbá a t. ez. közönség figyelmébe ajánlani dúsan felszerelt, női 68 
fé r fi d iva t • d íszm ű-árú  üzletünket, k a rá c so n y i ajándéktárgyainkat és fa 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,
(:3 ?- 2) müiparáru raktára, ilkola-utcza 3. sz.. a ..Zöld papagájhoz."

p r  Gazdasági gépek. 'M
ő. Az őszi szükséglet beálltával, bátor vagyok ajánlani jól felszerelt

p V A S-Ü ZLE TE ME T,
o melyben minden e szakmába vágó czikkek a legjutányosabb árak mellett kaphatók — Különösen
-po
-IS

a korcsolya évad alkalmára ajánlom a legkitűnőbb angol aczélból készült r +

>=a Is* -M-* fcp 1  3^  i i  B éM , <
s melyekből nagy vála-ztékban tartom a legújabban feltalált — tehát legczélszerUbb —  korcsolyá-

kát. s ezeket oly leszállított árban fogom eladni, hogy bármely más czégénél sokkal olcsóbbak
S lesznek. —

-is: A t. közönségnek üzletemet jóindulatába ajánlva és becses pártfogását kérve, :rrO) vagyok tisztelettel

-p (74-?-*, Fábry Béla.

A legczélszerübb korcsolyák.
Nyomatott Nyíregyházin Jóba Elek könyvnyomdájában.




