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Meggyilkolták a királynét!
Irtózatos hír futotta be a villamosság sebes röptű szárnyain a múlt szombaton este az 

egész müveit világot.
Megdöbbenést, kétségbeesést, megmérhetlen bánatot, osztatlan részvétet keltett amerre járt, 

ameddig eljutott.
M eggyilkolták n m agyar k irá lyn ét!
Megállt a szivek verése, megszűnt az agyak rendes működése a bir hallatára.
M eggyilkolták a m agyar k irá lyn ét!
Egy miuden emberi érzésből kivetkőzött vadállat, nem: egy ember, — mert hiszen ilyenre 

csak ember képes. — minden indok, minden ok nélkül tőrt döfött abba a szívbe, amely mindig csak 
a jóért, a nemesért, a szépért, az emberi eszmék e bárom legtisztábhjáért dobogott.

Megállt a szivek verése, megszűnt az agyak rendes működése.
Hogyan! Hát az az áldott, megtört lelkű asszony, az az örökös gyászba borult anya, az 

a jóságos lelcség, az a népeit szerető, népeitől imádott királyné, a magyar nemzet védöangyula: épen 
Ö állott utjábau a gonosznak?

Épen Őt szemelte ki a pokol undok fnjzata gálád tettének áldozatául 1
Hát már nincs semmi s z e n t  a nap alatt!
Hát már az oltárig  ju tott el a sá tán  szentségtörő keze!
Az az örök fájdalom, amely a legnemesebb anyai szivet fiának elvesztése óta beborította; 

az az áldó szeretet, amelylyel népeinek milliói az angyali lelkű királynét aggódó tisztelettel övezték 
körűi: az sem óvhatta meg az elvadult, elvakult, elfajult elégedetlenség gyilkos ösztönétől!

. . . Gyászba borult a mi hazánk, édes Magyarország !
Letépték, vérrel kevert sárba tiporták a haza — és a vele egy királyszeretet oltáráról a 

tiszta, mocsoktalau. égből alászállott oltári képet!
Mert megadatott ennek a sokat, nagyon sokat szenvedett nemzetnek, hogy annyi bánat, 

annyi vész után a béke. a kiengesztelódés szelíd fehér galambja szállt alá és Olt a felkent koronás 
király oldalára.

Visszahozta a honfiak keblébe a reményt, szivükbe az életkedvet, és felderengett, felvirradt 
a szebb, boldogabb jövő rózsás hajnala.

Áldott jó Királynénk ! Hogy mi volt ó nékűnk I
Emberi szó kevés abhoz, emberi toll gyönge ahhoz, hogy azt elmondhassa, hogy azt leírhassa, 

hogy azt elsírhassa!
Mert sírunk, és csak sírni tudunk. Millióknak hullnak könnyei Érette.
Sirtunk akkor  is. Akkor mikor együtt sirtunk Vele, az anyával.
A mi könnyjeink száradni, sebünk hegedni kezdett. Csak az ó könnyje nem, csak az ó sebe nem !
Kereste a vigaszt, messze, idegenben. Gyógyító balzsamot vérezó szivére, vérezó szivének

örök nyílt sebére.
És az az undok, az az elvetemült, az a nyomorult hitvány gaz, .kinek neve soha ki ne 

mondassák átok nélkül*, -  ezt a megtört királynői szivet verte tőrével át! . . .
Hatalmas Isteu! Magyarok istene! Áraszd vigasztaló kegyelmedet mi szegény hazánkra, sze

gény királyunkra! . . .
És bocsásd meg nékűnk, hogy a fájdalom, az elkeseredés, a bánat e nehéz perczeiben 

a gondviselésbe vetett hit is megingott bennünk ! . . .
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Gyászba borult a mi hazánk, édes Ma
gyarország !

E r z sé b e t királyné, a mi imádott király
nénk, Magyarország védőangyala nincs többé !

Orozva rontott rá a gonosz, átkos kar
jának egyetlen sujtásával gyászba borítva 
népek millióit, népek millióinak felkent ko
ronás, bölcs uralkodóját.

Nincs szava az emberi nyelvnek, nincs 
mondása az emberi beszédnek a mely méltó
képen kifejezésre juttathatná azt a bánatot, 
azt a veszteséget, azt a fájdalmat, amely 
bennünket oly váratlanul ért!

És nincs az emberi nyelvnek, az emberi 
beszédnek olyan szava, olyan mondása, amely 
méltóképen kifejezésre juttathatná azt az el
keseredést, azt a lihegő bosszúi, amely a 
királynői szív vére csepjének hullásáért a 
gyilkos fejére száll. Nincs átkunk elég bor
zalmas, nem állanak az emberi igazságszol
gáltatás rendelkezésére elég eszközök, ame
lyek meg is közelíthetnék elkövetett bűnének 
megmérhetetlen nagyságát.

És nincs mód amivel távolról is pótolni 
lehetne azt a leírhatatlan veszteséget, amely 
a legalkotmányosabb uralkodót, azt a mél
tatlanul oly sok megpróbáltatáson átment 
koronás főt és népeinek millióit érte.

Páratlan a részvét, amelyet ez eset világ
szerte k e lt: de a bánatban, a fájdalomban 
való részvét nem osztja meg, nem enyhíti, 
nem könnyítheti az ősz király fájdalmát és 
bánatát, mindnyájunk fájdalmát és b ánatá t!

A királyné halála.
Sztáray grófnő, udvarhölgy, aki a me

rénylet szemtanúja volt, a következőkép 
mondja el a királyné meggyilkoltatását:

— Pénteken délben érkeztünk Genfbe és 
a Beaurivage szállóban száltunk ineg. A ki
rályné ő felsége azt az óhajtását fejezte ki, 
hogy Genfet és környékét ép úgy, mint a 
múlt evben, megkívánja ismét tekinteni. A
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Királynénk szülőföldjéről.
A P. H. vasárnapi számából vesszük át 

a következő, fájdalom, váratlanul aktuálissá 
vált tárczaczikket, amelyet a D 'A r t a g n a n  ál
név alá rejtőző g ró f V a y  S á n d o r  irt abból 
az alkalomból, hogy immár csak boldog em
lékű királynénk szülőföldjén járt. A czikk 
igy szól:

A modern utazás mellett alig van távol
ság. Ausztriából csak egy gurulás Bajor
ország, melynek földje szent és drága minden 
jó magyarnak. Ez a föld szülte és nevelte 
hazánk védő asszonyát, koronás királynénkat 
— bajor Erzsébetet.

Míg a lapok egy beteg, szomorú feje
delmi nőről imák, járva az örök zölddel be
futtatott possenhofeni kastély előtt, lelki sze
meink csak egy vidám, rózsaszinruhás gyer
meket, egy bájos serdülő leánykát szemlél
nek itt ahol a suttogó tölgyek árnyékában 
minden, de minden róla beszél.

A starnbergi tó szürkén megcsillanó 
habjai álomhozólag zsonganak, zsongásuk 
betölti a parkot, ahol jokedvüleg kergette 
egykoron a himes szárnyú pillangót Erzsébet 
királyi herczegnő, — ahol első ábrándjait 
szőtte, fonta, s ahol későbben boldogan járt 
karöltve egy daliás, szőke ifjúval, azzal, aki 
őt Európa egyik leghatalmasabb trónusára 
ültette.

királyné ebbeli tervét meg is valósította, 
amennyiben számos gyalogsétát tett a park
ban és elment Rothschild Adolf báró villá
jába is. Szombaton ő felsége a genfi tón 
Territet mellett Cauxba akart visszatérni.

A királyné a vizen való utazást mindig 
szerette, inig a kiséret rendszerint vasúton 
utazott. Két óra felé kellett a gőzösnek in
dulnia.

ő  felsége jó kedvű volt és jól érezte 
magát, mikor a hajóhoz indult délutáni 
kettedfél órakor.

A királyné nyugodtan ment a Quai de 
Mont-Blancon a kikötő felé amikor hirtelen 
egy emben bukkant fel előtte. A tó partján 
álló hajóról jövet gyorsan átment nehány fa 
közt, amelyek közte és köztünk állottak, az
után a királynéhoz közel jö tt és végül, mi
közben úgy látszott, hogy megbotlott, kezével 
egy mozdulatot tett.

Ez a mozdulat úgy tűnt fel, mintha 
azért tette volna, hogy el ne essék a botlás 
miatt. Ezután az ember elszaladt. A királyné 
erre hátrafelé tett egy raozdulatott és össze
esett. Én fogtam fel karjaimba.

— Talán felséged nem érzi magát jó l?
— kérdeztem a királynétól.

— Nem tudom magam se, mondta a 
felség.

— Úgy látszik, hogy az ijedtség az oka
— feleltem erre én és hozzá tettem m ég:

— Parancsolja felséged talán hogy fel
ajánljam a karomat?

A királyné köszönettel visszautasította 
ajánlatomat.

— Köszönöm nem szükséges. Mikor a 
hajóra felszált, azt kerdezte tőlem ő felsége:

— Mondja csak, nem vagyok halovány ?
E szavak után a királyné összeesett és

elvesztette eszméletét. És én meg nehány 
nőutas azon voltunk, hogy a beteg fölocsud- 
jék eszinéletlenségeből, én magam abban a 
hiszemben voltain, hogy idegroham vett a 
királynén erőt és remeltem, hogy hamar el
múlik. Merényletre nem is gondoltam. Eszem- 
agában sem volt az, hogy itt merénylet 
történt.

A quai-trottoiron történt események oly 
gyorsan folytak, le, lugv nem is hoztam 
azokat összefüggésbe a mostani rosszuliéttel. 
Én ugyanis a gyilkosnál nem is láttam 
fegyvert.

N Y Í R E  G H Y A /  A,

Egyszerűk, ósdiak a possenhofeni kastély 
világos, magas szobai. Mindenütt tiszta, fe
hérre súrolt padló, a falakon a rokonság 
olaj festésű arczképei, a bajor, szász es po
rosz atvafiság számos tagja.

Ebben az egyszerű, boldog elvonultság
ban éltek királynénk szülői. Atyja, az ideális 
lelkületű Miksa királyi herczeg, idejét cziterája 
és könyvei közt osztotta meg. Ő maga is iró 
és zenész volt; ha csak tehette, kerülte a 
nyilvánosságot, és legszívesebben érintkezett 
az egyszerű óseredeti hegylakókkal, a kik 
imádták.

Épen olyan áldott lelkű, mint fenséges 
férje, volt Ludovika királyi herczegnő. akinek 
emlékével még ma is telve van Possenhofen. 
Feleség, anya volt a szószoros értelmében, 
aki hajlott korában akkor érezte magát leg
boldogabbnak, ha nyaranta bájos leányai, 
a vig unoka-sereggel fölverték az egyszerű, 
ódon kastély, a park méla csendjét. X szo
bák, melyekben utolsó éveit töltötte, most is 
telvék imádott gyermeke, unokái emlékeivel.

Feltűnő egy művészi p a r a v e n t , melyet 
gyermekek unokái és dédunokái arczképeiből 
állíttatott össze. íróasztalán sima, fehér ka
vicsok, melyre vonásokkal nyíló rózsát, futó 
lovat, báránykát festett S is s y .

Ez volt otthon kényeztető neve Erzsébet 
királyi herczegnőnek és onnan eredt, hogy a 
bájosan édes baba a I á m » nevet nem tudva 
kimondani, azt &tssy-nek ejtette.

6’issy-ről beszélni, gyermek- és rövid 
leánykorát emlegetni, sohasem fáradt el az 
öreg herczegasszony.

Mikor a királyné ruháját felbontották, 
nem vettünk észre semmiféle vérnyomokat. 
Egy pillanatra magához tért a felséges asz- 
szony és tiszta hangon azt kérdezte tőlem:

— De mi is történt tulajdonképen?
E szavak után visszahanyatlott, arcza 

halálsápadt, lélekzetc eleinte nehéz lett, ké
sőbb hórgéssé vált.

A hajó már elhagyta a partot. Én eze
ket látva, arra kértem a kapitányt, fordítsa 
vissza a hajót. A kapitány hajlott a szavamra 
es nemsokára újra a kikötőben voltunk, 
ahonnét a királynét eszméletlenül vittük a 
szállóba, ahol pár perez múlva kiszenvedett, 
anélkül, hogy tudta volna, hogy merényletnek 
esett áldozatul.

Sztáray grófnő maga is csak a halál 
után, miután a holttestet megnézték, tudta 
meg, hogy merénylet vetet veget ő felsége 
életének.

A gyilkos.
Luccheni, az elvetemedet gyilkos, egy 

közönséges olasz bandita, aki Svájczban 
háborittatlanul csavargóit anélkül, hogy 
a hatóság felügyelt volna rá Az idei nyári 
milánói kenyérforradalom alatt nagyszámú 
olasz anarchista és betörő az olasz ható
ságok elől a svájezi hegyekbe menekült. Az 
olasz kormány ekkor megkereste a szivetség- 
tanácsot, hogy a gonosztevőket szolgáltassa 
ki neki, amely azonban, a törvényre hivat
kozva, nem teljesítette a kérelmet. Most 
aziránt fognak intézkedni hogy az am rkis- 
ták odúit felkutassák s ez emberi vadakat 
ártalmatlanná tegyek. Sajnos ez intézkedés 
nagyon későn történt.

Luigi Luccheni 1875-ben született Pá- 
risban, olasz gyermek. l*96-tól 1898-ig a 
pármai gyalogezrednél szolgált. Az anarchiz
mus hívéül azóta vallja magát, a mióta 
Lausanneban dolgozott, az ottani munkások 
csábították az anarchisták közé. Lausanneban 
hosszabb ideig mint kőmives kereste ke
nyerét.

A gyilkos vallomása.
Luccheni a kihallgatásnál, amelyet ’Aü- 

bert rendőrbiztos tartott vele, a / t  vallotta, 
hogy május óta Lausanneban dolgozott es 
azért jö tt Genfbe, mert azt hitte, hogy itt 
találja az orleansi herczeget. Minthogy azon
ban a herczeg már elutazott Géniből, Lu- 
cheni, aki hasztalan várta a herczeg vissza-

Egy ócska divatu, üveges szekrényben 
tartotta játékszereit, tanulókönyveit és egy
szerű vonatozott irkákban irt gyakorlatok, 
amelyek Ra^ine nyelvén hogy: le  p e r e  est 
bon. Itt volt a hamupipőke czipójéhez hasonló, 
mesésen kicsiny atlasz czipőcske is, melyet 
6'issy az első bálon viselt és egy szál narancs- 
virág mennyaszony koszorújából . . .

Egyik sarokban világosra fényezett író
asztal áll. Ennek a fiókjában szalaggal á t
kötve, év és hónap szerint rendezve álltak a 
levelek, melyeket északról és délről, keletről 
és nyugatról küldöztek Ludovika herczegnő
nek gyermekei.

A herczegasszony halala után viszaadlák 
küldőiknek, s ki tudja mennyi történeti ese
ményt, rövid, őszinte szavakban tartalmazó 
leveleket. Azokat, amelyekben fejedelmi szi
vek is épen úgy nyilvánítottak örömöt, keser
vet, szivettépő gyászt, mint akár melyik 
közönséges halandó szive, mikor az egyedüli 
igazi barát, hú tanácsadó, az édesanya előtt 
nyilatkozik meg.

Kis, kristálylappal fedett szekrényen 
gyászfátyol. Rajta a nálunk is annyi könnyet, 
bánatot fakasztott név: R u d o l f .

Apró emlékeket tartalmaz a feledhetet
len trónörököstől, melyet karácsony, név- és 
születésnapi alkalmakkor küldözgetett a nagy
mamának, köztük sok, úgynevezett u d v a r i  
c s u k o r k a , a selyem és bársony tokon Rudolf 
főherczeg, Gizella főherczegnő, majd a kis 
m a g y a r  lá n y , Mária-Valéria, két, három éves 
korából származó kedvesen durczás arczocs-
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térését, Evienbe ment, ott azonban szintén 
nein találkozhatott a herczeggel. Erre Lu- 
cheni visszatért tienfbe és a lapokból érte
sülvén arról, hogy Erzsébet királyné itt van, 
mindenütt nyomon követte a királynét, akit 
egy alkalommal Budapesten látott.

Luccheni péntek dél óta tartotta szem
mel a királynét, de nem talált kedvező alkal
mat a merénylet elkövetésére.

Végre szombaton kora hajnalban lesbe 
állott a Beaurivage-fogadó közelében. Rövid
del fél egy után észrevette, hogy a királyné 
komornyikja a fogadóból eltávozik és a Quai 
Mont-Blatlc-on levő hajóállomásra megy. — 
Ebből Luccheni azt következtette, hogy ő 
felsége kirándulást tesz a tavon és ekkor a 
Hotel de la Paix-vel szemben állott lesbe a 
parton végigvonuló fisor tizenkettedik fája 
mögött és a tűrészreszelőt, amelylyel a me
rényletet elkövette, kabátja ujjábán tartotta 
eldugva. Néhány pillanat múlva arra jö tt a 
királyné udvarhölgye kíséretében. A többi 
ismeretes.

Luccheni kihallgatása alkalmával vériá- 
zitó czinizmust tanúsított és azt mondta, 
hogy tizenhárom esztendős kora óta anar
chista. Kijelentette, hogy ha minden anar
chista úgy megtenné a kötelességét, mint ő, 
akkor a polgári társadalom csakhamar el
pusztulna. (J tudja, hogy ez a magában álló 
gyilkosság mit sem segít, de legalább pél
dát mutatott.

A tö rvényhozás gyásza.
Cyászfátyollal borított nemzeti lobogó 

alatt sorakozott vasárnap délelőtt az egyetemi 
ifjúság a Muzeumkert vasrácsa előtt. A Sán
dor- utcza öble akkor már tele. volt fekete- 
ruhás asszonyokkal, férfiakkal, akik a tör
vényhozás termébe iparkodtak. — Tódultak 
oda, mintha ottan feküdnék virágok alatt, 
fehér arczczal a megölt királyné a ravatalon. 
De csak kevesen juthattak a karzatokra, a 
nagyobbik tömegnek ott kellett meghúzódnia 
a Muzeum-kertben s csak onnan leste, ho
gyan gyülekeznek Magyarország törvényhozói 
egy nagyon szomorú aktusra.

Az egyetemi ifjak vigyáztak a rendre. 
De nem is kellett ott vigyázni.

A lengő fekete zászlók alatt néma em- \ 
berek haladtak a parlament felé. Képviselők 
és főrendek szomorúan gyülekeztek, nem

kája. A múltkor kifogyhatlan bőbeszédűséggel 
magyarázott egy öreg nyolezvan év körül 
járó szolga, aki még látta Erzsébet királyné 
bölcsőjét ringani és hallotta, amint Miksa 
hercz**g vidáman tudatta az egész kastély 
népségével:

— Lányunk van . . . L i l i n e k  fogjuk 
nevezni!

A fenyőfákon hópeiyhek csillámlottak 
akkor. Vígan, fürgén siklottak a szánok tova, 
raegkondult a karácsony-éjjeli harangszó, 
és mintha a tiszta, derült, téli tájon újra 
fölhangzott volna a réges-régi betlehemi szó- 
zas : Örömet hirdetek néktek . . .

És elmondja könnyes szemmel az öreg, 
milyen csodálatosan bájos gyermek volt a 
herczegnő, a S is s y ,  őt tündér>zép leány- 
testvér közt a legislegszebb. — És milyen 
jó  kedvű!

Napestig hangzott vidám, ezüstös kacza- 
gása a possenhofeni park tölgyei alatt, és 
hogy őrült, milyen boldog volt, ha fenséges 
szülői megengedték, hogy megnézhesse a 
népmulatságokat, a mikor Szent-János napján 
cziteraszó mellett ugrálták át legények, 
leányok az óriási tűzrakásokat, vagy búcsú 
volt valamelyik faluban.

Ilyenkor annyi mézeskalácsot hozott, 
hogy néha két szolga is vitte utána. Minden 
kastélybélinek, minden falusi gyereknek ju to tt 
abból bőven.

— Nesztek búcsufía ! — mondá elragadó 
mosolylyal.

Mosolya még gyermek korában olyan 
hóditó volt, hogy sem szülői, sem nevelőnői

zavarta a Sándor-utcza csöndjét egy hango
sabb szó sem.

I .  A  k é p v ise lö h á e .

Pontban tizenegy órakor Szilágyi Dezső 
fölsietett az elnöki dobogóra. Még csenget
nie sem kellett. A helyén volt már mindenki 
s abból a zsibongásból, amely máskor az 
ülések elejét el szokta nyelni, nem hangzott 
semmi. Még a folyosó is csöndes volt.

Négyszáz fekete ruhás ember a völgy
ben, legalább annyi a karzatokon is. És va
lamennyi egyszerre felemelkedett.

Mert akkor szólalt meg szokatlanul meg
indult hangon Szilágyi Dezső:

Tisztelt Ház! Ama rettenetes tett Ilire, 
melyet a Háznak bejelentek, ott ül már min
den arezon a gyászbari, ott reszket fájdal
mában minden szívnek, mely Szent István 
birodalmában dobog.

Erzsébet királynét a tegnapi napon el
ragadta a gyilkos merénylet a trónról, mely
ről csak vigaszt, csak áldást árasztott min
denfelé; elragadta felséges férje oldala mel
lől, ki a legsúlyosabb napokban, mely em
bert és atyát érhet, hálát adott a minden
hatónak, hogy ily élettársat rendelt oldala 
mellé.

A tőrrel átvert fejedelmi szív előtt mély 
fájdalomban megtörve állunk, lelkűnkben fel
merülnek a múltak boldog és bús emlékei 
annak a királynénak képe, kinek fejedelmi 
erényei és nemes szive annyit lettek a trón 
es nemzet elválaszthatatlan összefogására és 
akinek lelkeben visszhangot keltett minden 
nemes és nagy törekvés, mely az egész nem
zetből a trón felé szállott és áldó, ápoló kezét 
terjesztette ki azokra; és látjuk őt nehéz 
idők folyamán a legsúlyosabb emberi szenve
dések alatt, roskadozó egészseggel, megadás
sal tűrni és szenvedni mindazt, amit a Min
denható keze reá in é rt; é-> tengerében az 
emésztő fájdalomnak, maradt őrangyala fel
séges férjének és népének.

Nehéz, nehéz ezt elviselni!
Áldott és szent legyen emléke, mint igaz 

és el nem múló a hódoló ragaszkodás és 
szeretet, melylyei a nemzet környezte.

Elhelyezzük azt híven a fentartó nemzeti 
érzések kincstárába és táblájára ráírjuk egy 
nemzet hálajá*.

n y í r e g y h á z  a .

nem tudtak rá haragudni. De erre nem is 
volt ok. A kis herczegnő olyan jó volt, mint 
a jó nap.

— W ie  d ie  g u ie  S ta n d é  s e lb s t! Mondta 
az öreg és szaporán törúlgette szemét kék
fehér virágos kendőjével.

A szabad természetet és az állatokat 
már akkor is rendkívül szerette.

A közeli erdő őzikéi úgy ösmerték, hogy 
kezéből vették ki a sós kenyeret. Volt min
dig kis bociija, kedvencz kutyája, bárány- 
kája, melyeket rendesen maga etetett és 
gondozott. A lovakat is szerette, de a sport
szenvedélynek már inkább asszony korában 
hódolt.

Testvéreivel mindenkor gyöngéd kapocs 
fűzte össze. Különösen az elhalt alengoni 
herczegnő, aki fegjobban hasonlított ő fel
ségéhez — és Trani grófné, voltak ked- 
venczei.

Ha valamelyiket megbüntették, S is s y  
addig hizelgett a szülőknek, kért, sirt, mig 
föl nem mentették a kis deliquenst. Általá
ban, mint békítő, már gyermekkorában való
ságos őrangyal volt ez a n a g y  a s ss o n y , aki 
későbben egy boldogtalan, összetört nem
zetet emelt föl a porból, egy duzzogó, mé
lyen sértett népet békitett ki a koronával 
— tett nagygyá, hatalmassá, amiért örökké 
áldassék dicső neve.

Mint asszony, gyakran fölkereste még 
Possenhofent a hatalmas császárnévá lett 
S is s y .

Jellemző első látogatására, hogy édes
anyjától mindjárt egy pár ó cska  c s íp ő t kért 
és mosolyogva jegyzé meg, hogy mig leány-

És odanyujtjuk ezt felséges urunknak és 
királyunknak is. Leljen nagy és kötelesség- 
érzettel megtelt szive némi vigasztalást abban 
a tudatban, hogy a fenséges házát ért csa
pás feletti fájdalmában a nemzet vele osztat
lanul együttérez és soha el nem enyészhetik 
az a jó, amely a trónról jön !

Ez alkalomból a tisztelt Ház elé a kö
vetkező előterje.*ztéssel járulok :

Kérem, hogy fejezze ki a Ház helyeslé
sét, hogy e rendkívüli gyűlést összehívtam.

I (Helyeslés.)
Fejezze ki a Ház mély fájdalmát és hó

doló részvétét ő felségének, királyunknak. A 
mód iránt e pillanatban nem nyilatkozhatom, 
mert az elŐ/.etes érintkezésre, melyek a mó
dozatra irányadók, időm nem volt;

Határozza el a Ház, hogy a boldogult 
királyné emléke és a nemzet hálája törvénybe 
iktattassék ; (Élénk helyeslés.)

Határozza el a Ház, hogy az országos 
gyásznak megfelelőleg üléseit felfüggeszti és 
az első ülést a temetést követő harmadik 
napra, délelőtt tiz órára hívja össze az elnök, 
mely a Ház további munkálkodása felett 
határozni fog ; (Helyeslés.)

addig hatalmazza fel az elnököt, hogy 
oly üléseket összehívhasson, melyeken egye
dül és kizárólag csak a Háznak a temetésnél 
való részvétele a gyászszal kapcsolatos további 
intézkedések felett fog határozat hozatn i; 
(Helyeslés.)

mondja ki a Ház, hogy tagjai 30 napig 
gyászt fognak viselni; (Helyeslés.)

és rendelje el, hogy határozatai a  főren
dekkel közöltetni fognak szives hozzájárulás 
végett. (Helyeslés.)

Miután a Ház javaslataimat helyesli, ké
rem, a mai ülés jegyzőkönyvét meghallgatni 
és a hozott határozatokat hitelesíteni.

Az ülés bevégzódőtt. A fekete ruhás 
emberek pedig szétoszlottak, némán, ahogy 
gyülekeztek.

I I .  A  förendiháe.
A méltósagos urak házában ugyanaz a 

kép. Csak az egyházi méltóságok ruhája válik 
ki a feketeségből: egy-két szines folt a fekete 
alapon. Az elnöki dobogón pedig feltűnik az 
uj alelnök, Daruváry Alajos, akinek nagyon 
szomorú kötelességgel kell megkezdenie 
tisztét.

korában, Possenhofenban, a  k o m o r n a  ta p o s ta  
k i  u j  c s ip ő jé t, most neki ke 11 a  k o m o r a d n a k  
k i ta p o s n i  a s  u j cs íp ő t.

Zsófia főherczegné idejében ugyanis még 
teljesen szigorában virágzott a Burg spanyol 
udyari etikettje s a tiat.il császárné, ennek 
az előírása szerint, minden nap uj czipőt 
tartozott húzni.

Hallottak aztán a tulszigoru etikett miatt 
még egy és más panaszt a possenhofeni 
csöndes, fehérre súrolt padlóju szobák — 
és mindig zokogva búcsúzott a ragyogó 
szépségű, meleglelkú császárné, valahányszor 
a tölgyek rejtelmes homályából a Burg csil- 

| lárfényes termeibe kellett visszatérnie. Zo
kogva vált meg a szülői háztól, a possenho
feni kert rózsáitól, jázminjaitól. Azoktól a 

, hófehér, hullatag jázminoktól, amelyekből,
| évek múlva, egy virágzó gályát küldött u to lsó  
i ü d v ö s le tü l boldogtalan, szép unokafivérének,

II. Lajos bajor királynak, mikor ez a bergi
1 kastély elhagyatott, magános ravatalán fe- 
! küdt . . .

Kedvencz nyári üdülő helye volt király
nénknak Posscnhofen mindaddig, mig szülőit 
el nem vesztette. Szomorú emlék lett azon
ban ezután már a tóparti csöndes kis kas
tély, arra jó az is csak, hogy sebeket szak- 
gasson . . .

Mikor arra kerüli a sor hogy szülői 
hagyatékából valamit válaszszon, a kastély 

| kis kápolnájának harangját kérte el. Azt a 
kis harangot, amely gyermekkorában S is s i l  

' álomba ringatta, amelynek csengése hosszú 
évek során hívta imádságra a jó édesanyát.
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Délután egy óra. Daruváry fölemelkedik, 
vele az egész főrendi tábor.

S a főrendiház alelnöke igy emlékezik 
meg as országos csapásról:

— Ő császári és apostoli királyi felségét, 
legkegyelmesebb urunkat és királyunkat, 
hazánkat és nemzetünket nagy csapással 
látogatta a végzet.

ö  Felsége Erzsébet királyné, Magyaror
szág nagyasszonya nincs többé ; váratlan 
halai ragadta ki az élők sorából. Egy gonosz
tevő kéz oltotta ki drága eletét.

Méltóságos főrendek! E pillanatban, a 
megrendítő esemény lesújtó hatása alatt, ki 
volna képes feltüntetni a veszteség nagyságát, 
melyet e halai által király és nemzet egyaránt 
szenvednek, amely veszteség feletti bánatnak 
a király és nemzet egyenlően részesei.

És ki volna képes szavakat, méltó sza
vakat kölcsönözni a fájdalomnak, mely a sze
retett, az imádott királyasszony halála felett 
Szent István birodalmának határai között 
minden szivet eltölt.

Egy hálás nemzetnek könnyei kisérik a 
drága halottat sírjáig és a siron túl áldott 
marad emlekezete közöttünk és maradékaink 
között minden időre.

Méltóságos főrendek ! Ezen gyászbejelen
tés folytán bátor vagyok indítványozni, hogy 
a méltóságos főrendek öserktől öröklött job
bágyi hőségük és szeretetük sugalta bánatos 
részvétükét a trón zsámolya elé terjeszszék. 
A módozatokra nézve egyelőre nem teszek 
indítványt, mert ezek későbbi közlésektől 
függnek.

Csöndes moraj. A tábor visszaül helyére. 
Aztán a jegyző felolvassa a képviselőháznak 
megküldött határozatát, tudomásul veszik s a 
jegyzőkönyvet is hitelesítik.

A k irá ly n é  élete .
Erzsébet királyné, Miksa bajor herczeg 

és Ludovika herczegné második leánya, 1837. 
deczember ‘24-én Possenhofenben, Bajoror- 
zzágban született, ifjú éveit szülői körében 
töltötte, csöndes idillben, távol attól a ra
gyogó fénytől *‘s pompától, amely a királyi 
udvarokat körül ve zi. A kis Erzsébet, aki 
már gyermekkorában nagy vonzalmat érzett 
a szabad természet iránt s akinek fogékony 
szivéből nem hiányozott a poézis, nem oly 
korlátok között nőtt fel, mint a kiralyleányok.

Mikor elerte a tizenhatodik évét s mikor 
szeps-ge és ifjúsága eljes pompájában ra
gyogott, mar menyasszony volt. A király 
Ischlben tartó ta vele eljegyzését 1 '53. aug. 
18-an. A lapok akkoriban igen sokat írtak 
erről a szerelmen alipuló Irigyről, valamint 
a szép fiatal párról. Nem egészen egy esz
tendő múlva, 1 fö l. április 24-én történt az 
esküvő, amely B csb -n ment végbe. A kö
zönség, amely sokat hallott Erzsébet szép* 
ségéről és sugár alakjáról, lelkesen es mele
gen fogadta, arról győződvén meg, hogy a 
bír mit sem nagyitott. A fiatal királyné való
ban szép és elbájoló volt, amiről különb n 
bizonyságot tesznek akkori arczképei. Szivé
nek jósága, lelkének nem-ssége azonban túl
te tt szépségén s nagy igazságot mondtak 
..kkor, mikor azt állították, hogy a legjobb 
királyné Becsben lakik. Az esküvő ünnep
ségei fényesek voltak s ha ebből a fényből 
Magyarországra akkor kevés jutott is, a 
királyné szivet mégis megerezték azok a po
litikai eliteltek, akik ekkor kegyelmet kaptak. 
Az ő jó szivére vezetik azt is vissza, hogy 
az országban még mindig érvényben volt os
tromállapotot megszüntették.

Erzsébet királynénak négy gyermeke 
született. Zsófia aki 1855-ben született és 
aki már 1867-ben meghalt, és pedig Budán. 
Második gyermeke Gizella, aki Lipót bajor 
herczeghez ment nőül. A harmadik szülött 
Rudo’f trónörökös volt, akinek tagédiája 
még mindannyiunk élénk emlékezetében van. 
Negyedik gyermeke Mária Valéria, aki 1868- 
ban Budán született s aki Ferencz Salvator 
főherczeg felesége.

A királyné magyar földre először 1857- 
ben lépett, amikor a király kíséretében az 
ország legnagyobb részét bejárta. A magyar
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nép, amerre csak járt, mindenütt lelkesen, 
szeretettel fogadta, sejtelmében annak, hogy 
ez a jóságos és nagyszivű asszony áldást 
terjeszt maga körül. Magyarországi körútját 
azonban idő előtt szakította félbe, mert a 
két éves Zsófia főherczegnő meghalt. Erzsé
bet nem tartozott ama királynék közé, akik
nek az udvar levegője és feszessége örömet 
okozott. Nemes egyszerűsége és lelkének 
poétikus érzülete inkább a magányba von
zotta. Azután egészségi állapota sem volt 
valami jó, amit az is bizonyít, hogy már 
1860-ban Madeira-szigetére utazott ahol a 
kővetkező esztendő is ott találta.

Mikor onnan Bécsbe visszatért, szivének 
vonzalma a magyarok iránt növekedni kez
dett. El is határozta, hogy magyarul meg
tanul. Báró Eötvös József ajánlatára Fáik 
Miksa vállalkozott arra, hogy a magyar 
nyelvre oktassa és megismertesse vele iro
dalmunkat. Fáik igen sokat és igen érdekes 
dolgokat irt a királyné szorgalmáról s a 
magyarok iránt érzett igaz vonzalmáról. A 
kiszivárgott hirek minden magyar szivet fe
léje fordítottak, s már akkor mindenki tisz
tában volt azzal, hogy a kibékülés egyetlen 
közvetítője ő lesz.

1866-ban, az oszlrák-porosz háború 
idején Erzsébet királyné gyermekeivel együtt 
Budapestre költözött s a nyarat Ferencz- 
halmán az egyik villában töltötte, amely pe
dig ép n nem királyné számára volt beren
dezve. Az egyszerű egy emeletes villában, 
amely m-g ma is megvan, igen boldogan és 
igen egyszerűen élt gyermekeivel s megelé
gedettségén csakis a háborúról érkező rossz 
hírek rontottak. Ekkoriban mondta gróf And- 
rássy Gyulának:

— Ha Olaszországban rosszul mennek 
a császár dolgai, az nekem igen fáj, de ha 
Magyarországon mennek a dolgai rosszul, az 
engem megöl.

A koronázás alkalmával, 1867. junius 
8-dikán olyan hálást tett a magyarokra, 
mint annak idején Maria-Terétia. Mindenki 
tudta itt, hogy igaz barátot bir benne s ő 
is meg volt győződve, hogy jobb és halá- 
sabb alattvaló, mint a magyar, nőin lehet. 
Ez a szeretet I ártól ta Budavárában akkor is, 
mikor Maria Taleriát szülte. Mar ez időláj- 
ban sok időt töltött Gödöllőn, ahol minden 
udvari etikettől menten forgolódott az őt 
irnadó nép között.

Egészségi szempontból a királyné részt 
vett a vadászatokon is s egyike volt a legkitű
nőbb lovasoknak. Sportnak, vadászatnak egy
szerre véget vetett azonban az a rettenetes 
csapás, amely 1889. január 3-án zudult rá, 
amikor Hudolf trónörökös oly váratlanul s 
oly megrázó körülmények közölt meghalt. 
Az első perczekben óriási önuralma és lélek
jelenléte még megmaradt s volt annyi erejti, 
hogy a tragédiáról ő értesítse először a ki
rályt. Egészségé azonban ez időtől kezdve 
rohamosan hanyatlott. Az esztendő legna
gyobb részét utazással töltötte. Különösen 
szeretett bolyongni a tengereken s yachtja 
nagy utakat tett meg vészben, viharban egy
aránt. Utazásai közben, a mikor a görög 
nyelvet is megkedvelt-, különösen megtet
szett neki Korfu, ahol u híres Achilleont is 
epitette, amelyről annyi csodás dolgot Írtak. 
Az utóbbi években az orvosok azt konsta
tálták, hogy a teng- ri ut egészsége hátrá
nyára történik s igy a hajózása elmaradt. 
Becsben azonban sohasem tartózkodott hosz- 
'•zasabban. A genfi tó mellett — ahol most 

katasztrófa elérte — több időt töltött. Ott 
togatta meg a király, aki egy év múlva 

Nizzában is felkereste. Budapesten 1893-ban 
több belet töltött s ez alkalommal Gödöllőn 
is pihent. Néhányszor inég visszatért a fő
városba. így például a rnilleniumi ünnepsé
gek alkalmával, amikor rajongó szeretettel 
vették körül s tavaly őszszel, amikor a bu
dai begyek között végzett nagyobb sétákat. 
A magyar fürdők közül Herkules-fúrdőben 
töltött hosszabb időt, legutóbb pedig Bártfán, 
amikor az ajánlott külföldi fürdők helyett ő 
maga választotta ezt a fürdőhelyet.

Részvételünk a gyászban.
Szombaton, a kora délutáni órákban 

történt az évszázad legmegrázóbb tragédiája.
A kies Svájcz különben eget ostromló 

havasai közül alig pár óra alatt a szélrózsa 
minden irányában elvitte a rettentő hirt a 
táviró, igazi részvétet keltve, fájó kőnyeket 
fakasztva mindenütt.

Nyíregyházára az esti órákban ju to tt el 
a rémhír, melyet az nap este csak kevesen 
tudtak meg.

Vasárnap reggel gyönyörű verőfényes 
szeptemberi napra virradtak a város lakói s 
már akkor a középületeken egymásután tü- 
nedeztek elő a nagy nemzeti gyászt hirdető 
fekete lobogók.

Megdöbbenve közölték egymással az 
ismerősök az első pillanatban teljesen hihe
tetlennek és képtelennek látszó kiirt s csak
hamar minden arezon ott ült a bánat sötét 
árnya és a kétségbeesésé: mi következik ezek 
után? mi vár az országra? mi vár a jó 
öreg királyra? . . .

A középületek szomorú példáit egyen
ként követték a magánépülettk is s az em 
berek mindjobban fokozódó izgatottsággal 
vártak a délutáni postával érkező budapesti 
hírlapokat, hogy az esemény részleteit meg
ismerjék

A hivatalos köröket is az országos gyász 
foglalkoztatta.

Br. F e il i tz s c h  I le r th o ld  főispán vasárnap 
este a fővárosba utazott, hogy a kormány
nál informácziókat szerezzen s a vármegye 
alispánjával még elutazása előtt megállapo
dott abban, hogy a törvényhatósági bizott
ságot r e n d k ív ü l i  k ö zg y ű lé s re  hívják össze, a 
melynek lárgya a megrendítő gyászeset alkal
mából teendő intézkedések feletti tanácsko
zás és határozathozatal leend.

A vármegye rendkívüli közgyűlése ma 
délelőtt 10 órára hivatott össze. A meghívó 
ekként szól:

.()  Császári és Apostoli királyi Felsége, 
Erzsébet Királyné, Magyarország szeretett 
Nagyasszonya,nemzetünknek balsorsában véd- 

. angyala nincs többé. A k- rbeteth n sors ki
oltotta a Felséges hitvesének. Urunk Kirá
lyunknak és a magyar nemzetnek mérhetetlen 
fájdalmára, bánatára.

A nemzet testének lüktető erei, a tör
vényhatóságok egy pillanatig sem kérhetnek 
tisztelettel és rajongó szeretettel környezett 
Felséges Asszonyunk, Királynénk elhunyta 
felett érzelt őszintén mély, a sziveket elzsib
basztó fájdalmuknak, az Ö áldott emlcke 
iránt táplált bálaérzetnek kegyeletes kifejezési 
adni és a gyásszertartáson való részvétel 
iránt rendelkezni.

E végből, s egy általában eme megren
dítő gyászeset alkalmából teendő intézkedé
sek foganatosítása czéljából főispán úr Sza- 
bolcsvármegyw törvényhatóságának rendkívüli 
közgyűlését folyó évi szeptember hó 15-ik 
napjának délelőtt 10 órájára, Nyíregyházára, 
a vármegyeháza nagytermébe egybehiván: 
midőn erről a törvényhatósági bizottság tag
jait tisztelettel értesítem, egyúttal kérem, hogy 
a szivünk mélyén gyökerező őszinte fajdalom
nak a veszteség óriási voltához méltó tolmá
csolása czéljából ezen közgyűlésen teljes 
számmal megjelenni rneltóztassanak.

Nyíregyházán, 1898. évi szeptember hó
ll-dikén. MikccB J á n o s ,  alispán."

Nyíregyháza város tanácsa hétfőn dél
előtt 10 órakor ült össze l i m e s  L á s z ló  
polgármester elnöklete alatt, ki a hazafiui 
fájdalom igaz hangján közölte hivatalosan a 
megrendítő hirt.

A tanács megbízta a polgármestert, hogy 
intézzen felhívást a város lakosságához, hogy 
a házakra gyászlobogók kitűzése és a férfiak 
kalapjukon gyászfátyol viselése utján ju tta s
sák kifejezésre a nemzeti gyászban való rész
vételüket.

A polgármester e tárgyú felhívása a 
következő:
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„Kérelem! Hazánk védangyala, imádott 
Erzsébet királynénk ravatalán fekszik.

Megszűnt dobogni, megszűnt érezni a 
legjóságosabb szív, melynek minden dobba
nása szeretett hazánk jólétének, boldogságá
nak forrása volt.

Mostan m ár egy kiszenvedett, kedves 
lelek koporsójánál gyűl össze országok gyá
szoló közönsége, hogy elkísérje nyugvó he
lyere hazánk legszebb virágát, kit nem képes 
nekünk többé vissza adni a lelki élet három 
nagy hatalma, a könny, szeretet és az imádság.

Eljött a halál, orvul ragadta el közü
lünk, hogy örömre gyászt, megelégedésre 
siralmat hozzon.

Osztozzunk mi is ezen bánatban, Nyír
egyháza város igazán gyászoló polgárai s 
kérlek benneteket, öltsünk fekete ruhát, te
gyünk házainkra fekete lobogót, s gyászoljuk | 
szívvel és teltei a legnagyobb magyar királyné 
felejthetetlen emlékét!

Kelt Nyíregyházán, 1898. szept. 10-én. 
l i e n c i  L á s z ló , polgármester.

Elhatározták ezenkívül úgy a vármegyei, 
mint a városi tisztviselők, hogy az országos | 
gyász tartam a alatt kalapjaikon gyászfátyolt I 
hordanak. Gyász-karszalagot kaptak és hor
danak a vármegyei és városi egyenruhás 
szolgák, valamint a rendőrök is.

Ezen gyász a temetés napjától számított 
30 napon át, vagyis októbrr 16-ig fogják 
viselni. Ugyanezen ideig maradnak kint a 
gyászlobogók a vármegyeházán és városhá
zán, s ezen idő alatt a hivatalos küldemé
nyeket gyaszpecsettel látják el.

A vármegye ma délelőtt tartandó köz
gyűlésé után a bizottsági tagok a főispán 
vezetése alatt a r. kath. templomba vonul
nak, ahol Verzár István esp. plébános ez 
alkalommal tartja az egri érsek által az el
hunyt királyné lelkiúdvéért elrendelt gyász
misék elsőjét.

A gyászisteni tiszteleteket a helybeli 
egyházak a temetés napján, szombaton dél
előtt tartják meg, amelyeken testületileg részt 
vesznek az összes helybeli hivatalok. Délután 
pedig, a temetés tartania alatt, 4 órától 5 
óráig az összes tornyokban a harangok egy 
óra hosszat meghuzatnak.

A város tanácsa intézkedett, hogy szom
baton délután fel V órakor az összes utezai 
villamos lámpák felgyujta-sanak, a főtereken 
es főbb utczákon levő lámpák pedig gyász- 
fátyollal vonatnak be.

Ezen a héten mindennemű zenés és za- 
jo- mulatságok eltiltyák. A ref. dalkedvelő 
társaság is bizonytalan időre elhalasztotta a 
mull vasárnapra tervezett dalestélyét. Elha- 
lasztatott a városi dalárda aradi diadalának 
örömére szombat estére tervezett bankett is.

A rendőrség intézkedett és közhírré tette, 
hogy a szombati ht ti vásár előtte való na
pon, pénteken tartassék meg.

A kereskedőket felkérik, hogy üzleteiket 
szombaton délelőtt, a gyászisteni tiszteletek 
tartam a alatt, vagyis 10 órától 12-ig, vala
mint a temetés a'.att délután 4 órától 6-ig 
zárják be.

A nyíregyházi takarékpénztár szombaton 
egész nap zárva lesz.

A város képviselőtestülete pénteken dél
előtt 11 órakor tart r e n d k ív ü l i  k ö z g y ű lé s t, a 
melyen a polgármester hivatalosan bejelenti 
a képviselőtestületnek a magyar nemzetet és 
koronás királyát ért pótolhatlan veszteséget, 
s aztán Májerszky Béla főjegyző terjeszti elő 
a tanács javaslatát, amely odairányul, hogy 
a képviselőtestület a vármegye alispánja utján 
reszvétfeliratot intézzen a gyaszbaborult ural
kodóhoz.

Megemlítjük még, hogy tervbe van véve 
az is, hogy a város hozza méltó nagyobb 
összeggel járuljon az elhunyt királyné einlék- 
szobrára megindított s két nap alatt 30000 
forintot felülhaladó összeget eredményezett 
gyűjtéshez, és hogy a királyné nevtnek meg
örökítésére a jótékony nőegylet árvaházánál 
alapítványt létesítsen.

A vármegye a temetésen három tagja 
fogja magát képviselni. A küldöttség tag
jainak felkérései a főispánra bízzák. Mint 
értesülünk, a küldöttség akként fog megala
kulni, hogy abban egy fő n e m e s , egy n em es és 
egy k ö zre n d ü  bizottsági tag vesz részt. A 
törvényhatósági küldöttségek részére a bel
ügyminiszter távirati értesítése szerint a Neu- 
Markton, a katonai tisztikar mellett lesz hely 
kijelölve.

Az orthodox izraelita hitközség az or
szágos gyászból szintén kiveszi részét. Az 
elöljárósága a gyász részleteinek megállapí
tása végett, ma délután rendkívüli közgyűlést 
tart. A gyászisteni tisztelet inához egy héten 
fog megtartatni. Az egyház vezetősége a hit
község templomára a gyászlobogót kitüzelte, 
s azzal a javaslattal járul a közgyűlés elé, 
hogy a lobogó 30 napon át künn hagyassák.

H íre k .
— A Bessenyei szobrának leleplezését a 

vármegye törvényhatósága az október hó
12-én tartandó rendes őszi közgyűlésén kí
vánta fényes ünnepségek közölt megtartani. 
Az a mélységes gyász, amely az egész or
szágot elborítja a tüneményesen szeretett 
Erzsébet királyné ellen elkövetett reth netes 
gyilkosság miatt, természelesen a törvény
hatóság e tervének megvalósítását megaka
dályozta. Az állandó választmány határoza
tából indítvány t -tetik tehát a inai rendkí
vüli közgyűlés előtt az iránt, hogy a már 
megállapított ünnepélyes programm fenntar
tása mellett a leleplezés november hó köze
pén összehívandó rendkívüli megyei közgyű
lés alkalmára halaszlassék el.

— Központi választmányi ülés. Az 1899. 
évi képviselő választási névjegyzék ellen be
adott telszólamlások elbírálása végett a köz
ponti választmány f. évi szeptember hó 20-ik 
napján d. e. 11 órakor Nyíregyházán a 
vármegyeháza kis termében ülést tart.

—  A földmivelésUgyi miniszter a Hegyalján. 
Darányi Lmácz dr. földrnivelési miniszter be
fejezte a llegyalján tett körútját. Személyes 
tapasztalatai kiegészítéséül azonban megismer
kedni óhajtván közvetlenül a szőlősgazdák kí
vánságaival is, résztvetl még a zemplénmegyei 
gazdasági egyesületnek S.-A.-Ujhelyen szep
tember lm 4-én délután tartott értekezletén, a 
hol meghallgatta a gazdák kívánságait. A mi
niszter az értekezleten tartott hosszabb beszé
dében dicsérettel emlékezett meg a gazdasági 
egyesület szőlő-zeti szakosztályának s elnöké
nek Molnár István tevékenységéről és örömmel 
konstatálta, hogy a szölőfelujitás ügye a Hegy
alján várakozásán felül haladást lett. A jövőre 
vonatkozólag kijelentette, hogy teljesen méltá
nyolja a tokaji Hegvalja kívánságát, hogy a 
sárospataki oltvány telep csakis a Hegyalja 
számára termeljen szőlő vesszőket és oltványo
kat : intézkedett, hogy a termelés 500 ezer 
oltványról rövid idő alatt másfél millióra 
emeltessék föl, továbbá, hogy az amerikai 
vessző termelése onnan kiküszöböltessék, 
végül pedig, hogy Sárospatakon csakis a 
Hegyaljának szükséges fajokat termeljék. — 
A szőlők felújításában erős fegyvert lát a 
borhamisítás ellen. — A borhamisítás meg- 
gátlasára a kormány oly súlyt helyez, hogy 
az osztrák kormánynyal e részben egyenlő 
elvek szerinti eljárásban egyezett meg. Öröm
mel tapasztalta a miniszter a nagybirtoko
sok buzgalmát a fölujitási m unkában; a kis
gazdák azonban ebben úgy látszik nem szíve
sen vesznek részt. E bajon okvetlenül segíteni 
kell, mert az ország jóléte >zorosan össze
függésben van a kisgazdák jólétével. A maga 
részéi öl a siker biztosítására kész a kisgazdák
nak minden eszközzel següséget nyújtani. Ki
jelentette ezután a miniszter, hogy a közön
ség részére olcsó és népies szőlőszeti mű 
szerkesztéséről gondoskodott, melyet tanítók
nak, papoknak kívánságukra ingyen fognak 
megküldeni.

— Az Ér  folyó mélyítése. Az Ér folyó 
mélyítését a Nyírvíz szabályozó társulat már

megkezdte. A héten felbontották a vasúti 
utón levő hidat is. Ezen hid elbontása miatt 
a vasúti ut egész forgalma a szent-mihályi 
utczára és a vasgyár útra terelődött át. 
Arra azonban szerfölött megnehezíti a köz
lekedést a nagy homok, amelyben különö
sen a teherrel megrakott szekerek, sőt a 
postakocsi is alig tud haladni. Szó volt arról 
is, hogy ideiglenesen az Ér alatti kerten ke
resztül tartják fenn a kocsi közlekedést. A 
városból menő kocsik nevezetesen a Má
jerszky Béla városi főjegyző lakása melletti 
dűlő utón mennének be s körül a Jéger- 
féle gőzmalomnál térnének ki ismét a vas
úti útra s ugyanezen kerülőt tennék meg 
visszafelé is. Ebbe azonban az Érkertség 
nem egyezett bele. Épen ezen közlekedési 
zavarok miatt sürgős a vasúti utón levő hid 
újonnan leendő felépítése. A vármegyéről 
vissza is érkezett a betonhíd jóváhagyott 
terve s a város tanácsa tegnap délelőtt tar
tott rendkívüli gyűlésen már ki is tűzte 
az árlejtésre a határnapot szeptember 30-ára. 
Egyidejűleg hirdette meg az árlejtést a szin
tén betonból készítendő csatornák munká
lataira is, minthogy az ekként nagyobb ősz
szegre szóló pályázat bizonyára fel fogja 
kelteni a budapesti vállalkozók vállalkozási 
kedvét is. A csatornákat azonban természete
sen csak a lavaszszal építenék, ámbár nincs 
kizárva, hogy legalább az egyik csatorna 
még az ősz folyamán elfog készülni.

— Kézfogó. K r a lo v á n s z k y  G y u la  hon
védhuszárkapitány jegyet váltott S z lá v y  I r é n - 
n e l, okányi Szlávy Béla honvéd zredes leá
nyával.

— Huszárjaink itthon. A Lőcse környékén 
tervezett hadgyakorlatokra tudvalevőleg a 
Nyíregyházán állomásozó 10-ik huszárezred is 
elment. A hadgyakorlatok azonban a királyné 
gyászos halála miatt nem tartatnak meg. 
Most a hadtestparanokság táviraton értesíti a 
vármegye alispáni hivatalát, hogy a 10 ik 
huszárezred már e hó 18-án állomáshelyére 
visszaérkezik.

— Halálozás. Alólirottak fájdalommal 
megtelt szívvel tudatják a szeretett hitves, 
jó anya, nagy.mya, testvér, sógornő és ro
kon i l o c s z  A d o l f  n é  szül. Mesko Zsuzsánknak 
rövid szenvedés után életenek 7 t-ik. boldog 
házasságának 4^-ik évében, folyó évi szep
tember hó I l-én este 7 ó nkor történt gyá
szos elhunytat. A megboldogult földi res/.ei 
lolyó évi szeptember 13-án délután 4 óra
kor fognak a pazony utezai 10-ik szama 
háztól az ágostai evangélikus vallás szer*ar- 
tása szerint a pizony-utezai sirkertben őrök 
nyugalomra tétetni. Kelt Nyíregyházán, 18!)8. 
évi szeptember hó 12-én Béke lengjen porai 
felett! Moesz Adolf mint férje. Moesz Béla’, 
özv. Droppa Etnilné szül. Moesz Júlia, Ko
vács Dánielné szül. Moesz Margit, Moesz 
Ilona, mint gyermekei. Droppa Emil, Droppa 
Irén, Droppa Ernő, Droppa Gyula, Kovács 
Gizella, Kovács Elek, Kovács Margit, Kovács 
Kálmán, Kovács Blanka, Kovács Irén, mint 
unokái. Özv. Puchy Pálné szül. Me^kó Ro
zália, mint testvére. Moesz Béláne szül. Jé /er 
Luiza, mint menye. Kovács Dániel, mint 
veje. Özv. Dr. Meskó Pálné szül. Böltke Ma
liid, Moesz Miksa és neje szül. Czékus Ka
tinka mint sógorok.

—  Nem kell a gőzfürdő! A Nyíregyháza 
város tulajdonát képező gőz- és kádfürdőnek 
annyira elrontotta a hírnevét mostani bérlője, 
hogy kibérlésére nem akad vállalkozó. A 
képviselőtestület határozatához képe-t a 
város tanácsa meghirdette a bérbeadásra 
vonatkozó árverési pályázatot, amely szeiint 
a fürdő az eddig szokásos 3 év helyett 6 
évre adatnék bérbe. A zárt ajánlatok tegnap, 
szerdán délelőtt 11 óráig lettek voln i be- 
adandók. Az ajánlatok felbontására kiküldött 
bizottság össze is ült 11 órakor a varoshaza 
nagy termében, de nem volt mit felbontania, 
mert egyetlen ajánlat sem érkezett be. Ilyen 
körülmények közölt alig ha van más hátra, 
minthogy a város vegye házi kezelés alá a 
fürdőt a mi a városra i«, de a tisztaságot
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szerelő és fürdeni akaró közönségre is elő
nyösebb lesz.

— Hymen. U jv á r y  B é la  kalocsai kir. tör- 
Tényszéki aljegyző e hó 10-én esküdött meg 
Z o l tá n  E v e l in  kisasszonynyal, Zoltán Ödön 
kedves leányával.

— Anyakönyvvezetői kinevezések. S z in z g h
S á n d o r  nyirbélteki jegy/ői írnok és Pongor 
E le k  t.-ladányi jegyzői Írnok helyettes anya- 
könyvvezetőkké neveztettek ki.

— Hirdetmény. Szabolcs vármegye alispán
jának 18243-1898. K. száma felhívása folytán 
értesítem az érdekelteket, hogy a legtöbb a d ó t  
fize tő  tö rv é n y h a tó sá g i b izo ttsá g i ta g o k  1899. 
évi névjegyzekének egybeállításához szükséges 
adókimutatások a vármegyei igazoló választ
mánynak szeptemer hó 17-rn tartandó üléséig 
a vármegyei főjegyzői hivatalban megtekint
hetők s addig az esetleges felszólamlások be
adhatók. Ugyanezen időig és az igazoló 
választmány ülés<?nek tartama alatt fogad
tatnak el a két adószámítás kedvezményei
nek elnyeréére irányuló szóbeli, vagy írásbeli 
jelentkezesek is. Nyíregyháza, 1998. szeptem
ber hó 13. B e n c s  L á s z ló , polgármester.

— A pazonyi utcza csatornázása. A pa- 
zonyi utcza kövezetlen és csatornazatlan ré
szenek csatornázási munkálata'hoz a vállala
tot elnyerő Hönsch Vilmos miskolezi cement
technikus már hozzá fogott. A kövezés kér
dése még a vármegyén van, minthogy tudva
levőleg az árlejtés ellen, amelyen Banszky 
János nyerte el a vállalat ezen részét, feleb- 
bezesek adattak be. Remélhető azonban, 
hogy az őszi rendes közgyűlésen a felebbe- 
zések elbírálás alá kerülvén, még az ősz fo 
lyamán elkészülhet a kőut is. Egyidejűleg 
figyelműkbe ajánljuk a pazonyi utczai ház
tulajdonosoknak, hogy saját érdekűben cse
lekednének. ha udvarukból a készülő csator
náig most a nagv csatorna készítésével egy
idejűleg csináltatnának házi csatornákat, 
minthogy azok igy jóval kevesebbe kerülnek, 
mint majd ha a csatorna is meg a kőut is 
készén lesz és csak azoknak megbontásával 
köthetik össze házi csatornái kát az utczai 
csatornával.

— A sertés vész Nyíregyháza város bel
területén és határában kiütő t sert és vész miatt 
ez évi május hó 7-től kezdve zárlat van el
rendelve, s a sertés vásárok teljesen beállítva 
vannak. Hogy mennyire intensiv volt a vész, 
a következő adatok igazolják : A zárlat kez
detétől szeptember 8-ig Nyíregyházán, bele
értve a külterületet is, összesen 1204 drb 
sertés hullott el. A vész hatékonysága ma 
sem csökkent, mert augusztus 31-től szeptem
ber 4-ik 40 drb lett a vesz áldozata, s igy 
egyáltalában nincs arra kilátás, hogy a nyír
egyházi sertés piacz a köz**l jövőben ineg- 
nyitassék.

— Öngyilkos jirásbirő. Rácz Kálmán dr. 
királyhelmeczi járásbiró f. hó 4-én délután 
hivatalos szobájában egy revolver lövéssel 
önként veget vetett életének. A szenzácziós 
esetben az a különös, hogy ismeretlen az 
az ok, amely a különben jó életkedvű, egé
szen jó  anyagi viszonyok között élő 41 eves 
férfit, — végzetes elhatározására rábírta. 
Nem volt ennek semmi előzménye, amely a 
a szomorú esetre világot vetne, azért azt is 
hitték, hogy gyilkosság áldozata. A vizsgá
lat azonban ennek lehetőségét kizártnak 
tartja. Az egyetlen elfogadható ok tehát az, 
hogy hirtelen támadt elmezavarban követte 
el végzetes tettét.

— A király kegyelme. A szabolcsraegyei 
szocziálista zendülésben Kántor János nyír
bátori öreg földmives is részt vett, akit ezért 1 
a nyíregyházi törvényszék négyhavi fogházra 
Ítélt. Kántor János kegyelmi kérvényt nyúj
tott be ő felségéhez, amelyben elmondta, 
hogy ő nem volt a zendülésnek részese, ha
nem a viszonyok hatása alatt kényszerűség
ből a fiaival tartott. — A kabinetirodából a 
napokban érkezett le az öreg kedvezően el
intézett kérvénye. Kántor, kit azonnal sza- 
badon bocsátottak, azt mondta, hogy nem 
hal addig meg, mig a kegyelmet ő felségé

nek személyesen meg nem köszöni. Kántor 
fiai szintén most töltik a zendülésben való 
részvételért rájuk szabott büntetést.

— Köszönet nyilvánítás. Grósz L. fi. 
helybeli nagykereskedő úr Jolán nevű kedves 
leányának Groák Lajos fölbirtokos úrral tör
tént egybekelése alkalmával a keresztény 
nőegylet részére 50 frtot volt szives ado
mányozni. A nagylelkű adakozó szives ado
mányáért fogadja a keresztény nőegyleti 
elnökség őszinte köszönet nyilvánítását.

— A pékmühelyek ellenőrzése. A belügy
miniszter a pekmíihelyek és általában a 
kenyeret és hasonló tápszereket árusító üzle
tek tisztántartásának ellenőrzése czéljaból a 
következő körrendeleteket intézte a törvény
hatóságokhoz: Egészségügyi szakközegeim je • 
lentéséből s számos oldalról főihangzó pana
szokból arról értesültem, hogy egyes sütő- 
műhelyekben, úgyszintén kenyeret s hasonló 
tápszereket árusító üzletekben a tisztaság s 
az egészségügy szempontja figyelmen kívül 
hagyatnak. Minthogy ez által jelentékeny 
közegészségügyi erdeket látok veszélyeztetve, 
felhívom a törvényhatóságot, intézkedjek, 
hogy a törvényhatóság területén a sütőmű
helyek s kenyérnemüeket árusító üzletek fö
lött a ható.-ágok rendszeres felügyeletet gya
koroljanak, s az 1876. évi XIV’. t. ez. 3-ik 
£-ában foglalt rendelkezéshez képest, panasz 
bevárása nélkül, megfelelő időnkint tartott 
beható szemlékkel s vizsgálatokkal szerezze
nek meggyőződést az említett műhelyek s 
üzlet* k állapotáról. — Ezen egészségrendőri 
vizsgálatok s/ám át és eredményét az egész
ségügyi évi jelentés összeállítása alkalmából 
az ezen jelentéshez előirt minta , műhelyek* 
rovatában külön megjelölve tűntesse fel.

—  A nyírbátori vörös-kereszt egyesület 
estélye. Folyó hó 8 án a vórö'-kereszt « gye- 
sület tenyes estelyt rendezett, az elnök nők 
15 évi érdemdús munkásságuk elismerése 
jeléül. A széles körb* n ösinert úrnők tiszte
lői nagy számmal jelentek meg, hogy az ün
nepélyes alkalommal tiszteletüket és elisme
résüket lerohas.-ák. Megérkezésükkor Mikolay 
Lajosné és dr. Boldizsár Imréne elnök úrnő
ket zajos ovatiokkal fogadta a tisztelgők so
kasága, a rendezőség pedig díszes virog cso
korral leptek meg az ünnepeiteket, kik szűnni 
nem akaró éljen/ sek között vonultak a fenyő 
gályákká! és virág füzérekkel ékesített dísz
terembe. — Tisztelgések után dúsan terített 
asztalhoz ült a társaság, s az első fogás után 
Vay István járásunk közkedvelt fószolgaDiraja, 
lendületes beszéd kíséretében emelte poharat 
az uralkodó párrá Felséges királyunk és király
nénkra. A költői lendületű magvas beszéd 
végét szűnni nem akaró viharos éljenzés kö
vette. Második fogásnál Balog Ferencz és 
Szabó Lajos urak éltettek, Mikolay Lajosné 
és dr. Boldizsár Imréne úrnőket, mint a 
vörös-kereszt egyesület ügybuzgó elnöknőit. 
Estebed végeztével a jó kedv tetőpontját érte, 
s kezdetet vette a táncz s tartott világos vir- 
radtig. Jelen voltak: A s s z o n y o k :  Mikolay La
josné, dr. Boldizsár Imrene, Iláhnel Ferenczné, 
Erőss Sándorné, Mandel Ödönné, Mandel Be- 
láné, Goldman Árminná, Torkos Lászlóné, 
Szimon Ed**né, Czeizler Lipótné, Kertész’ 
Islvánné, Mt-lhause Oitóné. L e á n y o k :  Boldi
zsár Ella, Torkos Margit. Molnár Ilonka, Szi
mon Ilonka, Kertész Ilonka.

— Öngyilkos tanár. Bélteky Albert buda
pesti gunn. tanár, f. hó 6-án reggel, az Uj- 
helyröl induló személyvonatnak egy második 
osztályú kocsijában utazott, amint ulilarsai- 
nak elmondotta atyjához, aki Tisza-Ujlakon 
ref. lelkész. Amint azonban a következés 
megmutatta, szándéka nem az volt, mert a 
b.-szerdahelyi megálló és Szomotor közt a 
robogó vonat két kocsija közzé ugrott, ami 
rögtön halálát okozta, mert koponyája szét- 
zuzódott. A 3 0 -3 2  körüli fiatal ember 
zsebeben levelet találtak, amelyben megírja, 
hogy mert imádisig szereteti menyasszonya’ 
a jegygyűrűt neki visszaküldte — s ő nél
küle többé nem élhet, saját elhatározásából 
vált meg az élettől.

— A honvédlovak megvizsgálása. A föld -
mivelésügyi miniszter Nyíregyházán a hon
véd huszárosztály lóálloinányának' megvizs
gálására és a további intézkedések megtételére 
Lestyánszky miniszteritanácsosi, Morék segéd- 
tanárt és három állatorvost küldte ki, akik 
működésükét ma reggel 'J órakor kezdik meg 
a honvédelmi miniszter által kiküldött I’er- 
czel tábornokkal egyűlt.

— Várkonyi vizsgálati fogsága. A hírhedt 
kommunista vezér Várkonyi István nagy ne
hezen és sok viszontagság után a nyíregy
házi kir. törvényszék gondozása alá kerül
vén, a kir. törvényszék ellenében a vizsgálati 
fogságban való tartást tudvalevőleg kimon
dotta. E határozat ellen Várkonyi felebbezett 
a debreezeni kir. itelő táblához, a mely azon
ban a törvényszék rendelkezését helyben 
hagyta. — Úgvan ily értelemben határozott 
a héten a kir. kúria is, a hová az ügy szintén 
Várkonyi felebbezése folytán került. Várkonyit 
— ki ilyen formán továbbra is vizsgálati fog
ságban marad — a héten pénteken meg
látogatta a fogházban felesége és leánya, 
Eötvös Károly vedűje kíséretében.

— Jóváhagyott alapszabályok. A .Szent- 
mihályi első leanykiházasitó és temetkezési* 
egylet alapszabályait a belügyminiszter jóvá
hagyta.

— Lódijazás Szatmáron. A Szatmármegyei 
Gazdasági Egyesület I (tenyésztési bizottsága 
f. é. szeptember 27-iki nagyvásár alkalmával 
Szatmáron. a marhavásártéren br. Vécsey 
József egyleti elnök által felajánlott kővet
kező dijak és diszité.ek kiosztásával csikós 
kanczajutalomdijazást rendez, melyek a  bí
ráló-bizottság által fognak kiosztatni. Elsó 
dij I0U korona készpénz és egy értékes, fel
tűnően ékesített lófejdisz. Második dij 00 
korona készpénz és egy díszes magyar nye
reg. Harmadik dij 40 korona készpénz és 
egy csengővel ellátott díszes nyakló. Mind
három díjazott csikós kancza az ékitménynyel 
feldíszítve a vásártéren kórül fog vezettetni.
E jutalmakban csakis a szatmármegyei gaz
dasági egyesület tagjainak tulajdonát képező 
szatmármegyei tenyésztésű, jól táplált, egész
séges, megfelelő karban larlott, igis csikós 
kanczák részesülhetnek. A díjazásra előve
zetni szándékolt kanczák legkésőbb a díjazás 
napján, szeptember 27-én délelőtti 8 óráig 
a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalában (Szatmár, Itákóczi-ulcza 33. sz.) 
lehetőleg marhalevéllel és hágatási jegy fel
mutatása mellett bejelentendők.

—  Mezőgazdasági ismeretek általánosítása.
A mezőgazdasági ismereteknek a nép között 
való terjesztése czéljából a földmivelésügyi 
miniszter a folyó év telén, midőn a mező
gazdasági külső munkák szüneteltek, 33 vár
megyében. 760 községben, 472 előadóval, 
200Ö előadás tartatott, melyeken több mint
200.000 kisgazda, mint hallgató vett reszt, 
kiknek 88.000 gazdasági tartalmú fület osz
latott ki. Az oktatás sikerei az arra hivatott 
társadalmi tényezők s első sorban a gazda
sági egyesületek és a földbirtokos osztály 
lelkes közreműködése biztosította s az érte
lemkört fejlesztő s anyagi boldogulást elő
mozdító gazdasági előadások hathatós esz
köznek bizonyullak arra. hogy a földbirtokos 
es a inunk.isnep között a csakis jó  viszonyt
k r l f  l l í . f i - .  á l l n n r l Á  e  AJ a akelthető adandó érintkezést és jo  társadalmi 
viszonyt ápolják. A népies gazdasági elő
adásokon alkalmazkodva a lóldmives nép 
egyszerű viszonyaihoz s ismeretkörük cseké
lyebb igényeihez, első sorban azon helyi 
gazdasági kerdeseket fejtegettek, melyek a 
gazdaság köreben előforduló tubák megjaví
tását czélozzak. tovább czélszerü fogások és 
hasznos újításokkal ismertettek meg a tanulni 
és haladni vágyó fóldmivelő népet. A ván
dor gazdasági előadásokon kívül öt várme
gyeben tizenegy gazdasági tanfolyam is tar
tatott, melyeknek 1000 hallgatója volt a kis
gazdák köréből. A 4 hónapos tanfolyamokon 
a rendszeres gazdasági gyakorlati szakképzés 
tűzetett ki czélul, hogy igy avatottságot, a 
kivitelben gyakoroltságot és az okszerű gaz
dasági ismeretek terén általános tájékozást
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nyerjen a résztvevő. A tanításnál a gazdasági 
szakkérdések fejtegetésén kívül a mezőgaz
dasággal közvetlen kapcsolatban levő s azt 
támogatni czélzó törvények s a társadalmi 
kérdések közül a szövetkezés ismerteté
sére nagy súly volt helyezve s e tárgyak
ról számos előadás tartatott. — Az eddigi 
eredményekből szerzett előnyös tapasztalatok 
folytán a főldmivelési miniszter a fentebb 
jelzett irányban a gazdatársadalom bevoná
sával rendezett népies gazdasági előadásokat, 
mint értesülünk, a jövőben még fokozottabb 
mértékben kívánja folytatni, hogy azok üd
vös hatása minél szélesebb körben teredjen, 
e czélból felhívást intézett az összes várme
gyei gazdasági egyesületekhez, hogy a be
következő télen tartandó gazdasági előadások 
rendezésében vegyenek ré.-zt s erre vonat
kozó tervezetüket f. évi október hó elejéig 
mutassák he.

Apróságok a hótről.
Ez a hét a gyász, a szomorúság hete volt.
Szombaton délután még mi sem sejt- 

tette. hogy a derült, mosolygó kék szep
temberi égből minő romboló villám csapott 
le Magyarország törzsére, leszakítva róla leg
ékesebb virágát: királynéját!

Szombaton este is még szokás szerint 
vidám zene szólt a Korona éttermében.

Hiszen még akkor nem tudott, nem is 
álmodott senki semmit.

És egyszerre 8 óra tájban a távirda- 
hivatalhoz megérkezett a távirati körrende
let, amely elrendelte az éjjeli szolgálatot, s 
jelezte a rendkívüli intézkedés okát is : a genfi 
tó pártján történt rémtettet, amely egyszerre 
gyászba borította az egész művelt világot!

A posta és távírda hivatal főnöke tu
datta a megrendítő hirt a főispán titkárja- | 
val, aki viszont a főispánnal közölte azt.

És a vármegye főispánja személyesen 
sietett a Koronában vig zeneszó mellett mu- 
latozók tudomására juttatni a nagy, a meg- 
niérlietlen szomorúságot.

És egyszerre elcsendesült a zene, lecsen- 
desült a jókedv.

Magyarország királynéja halva fekszik! 
Meggyilkolták !

«
A kaszinóval vasárnap korán reggel a 

Budapesti Hírlap külön távirata tudatta a 
megrendítő eseményt.

És a verőfényes napra kelő közönség 
körében futó tűzkent terjedt el a rém hír: 
.Meggyilkolták a királynét!*

A tanyákról, szőlőskertekből a vasárnapi 
istenitiszteletekre beözönlő nép megrettenve, 
s mint általában mások is, kétkedve értesült 
a hihetetlen eseményről.

Meg is indultuk nyomban a legkülönfé
lébb találgatások és magyarázatok.

A köznép fogadta el a hirt legkevésbbé 
valónak. — Nem akarta, nem tudta elhinni, 
hogy egy királynét, Erzsébetet, a mi király
nénkat képes lett volna valaki megölni!

* És már is hallani itt-ott legendákról, 
amelyeket az idő folyása még bizonyára ki- 
szinezget apránként.

•

Ritkán, sőt talán soha nem volt olyan 
kelete a hírlapoknak, mint vasárnap óta.

Vasárnap délután sokan majdnem egé
szen a vasúti állomásig eléjük mentek az 
ujságáruló fiuknak. Sőt kimentek a vasúthoz 
is, hogy első kézből, mennél előbb újsághoz 
jussanak.

A fővárosi napilapok elelmes kiadói két 
annyi példányt küldtek, mint rendesen s igy 
is kevésbe inult, hogy a rendes előfizetők és 
lupvásárlók elmaradtak példányaiktól.

Alig egy óra alatt már agiójuk volt a 
lapoknak. Sőt hallottunk esetet, hogy egy 
egy krajezáros lapért 40 krajezárt fizetett 
egy vidéki ur, csak hogy megkaphassa és 
övéinek haza vihesse!

A kereskedők is gyászba öltöztették ki
rakataikat.

A legtöbb díszített kirakatban ott lát
ható a szomorú véget ért királyné többé- 
kevésbbé sikerült arczképe gyászfátyollal kö
rülvéve és lebontva.

Hanem annyit szomorúan konstatálha
tunk, hogy olyan kevés csínt, izléshiányt, 
mint aminő épen a kirakatok berendezésén 
és díszítésén észlelhető, igazán nem tételez
tünk fel kereskedőinkről.

*
A múlt héten felemlítettük e helyütt, 

hogy a nyíregyházi kerékpár egylet három 
tagja három hétig tartó körútra készült. 
Végső állomásuk Budapest, hanem oda T o
kajon, Szántón, Rozsnyón, Poprádon, Rózsa
hegyen, Nyitrán, Komáromon, Balatonfüreden, 
Siófokon és Székesfehérváron keresztül jutnak.

A múlt szombaton reggel 6 órakor útra 
is keltek. Hárman mentek s a szerepeket 
akként osztották ki inaguk között, hogy 
egyik a menetparancsnok és szállásmester, 
másik a gazda és a harmadik az egészségügyi 
felügyelő.

Szerkesztőségünk egyik tagja kik isérte a 
nagy útra indulókat Királytelekig. Hálából 
ezért naponként a nagyobb helyekről egy- 
egy levelezőlapon tudatják vele élményeiket.

Bizonyára szív* seri veszik olvasóink, ha 
ezeket a tudósításokat, illetve belőlük az 
általánosabb érdekű részleteket e helyütt re
produkáljuk.

Szólanak pedig az eddig érkezett tudó
sítások ikképen:

F o r r ó  E n c s .  Szept. 10. Féltizenkettőkor 
minden baj nélkül érkeztünk Szántóra; 1 
órai pihenés után félkettőkor Forró Encsre.-

T o rn a . Szept. 10 . d. e. 10 óra. Kassá
ról *,7-kor indultunk. Ideális ut és idő. Jó 
kondiczióban érkeztünk 9 óra 45 perczkor. 
Egészségügyi felügyelőnek csavar tágulás. Me
netparancsnoknak nyeregrugó törés. Gazdá
nak jelvénye veszett cl. Egészségünk kitűnő. 
Egy óra múlva indulunk Rozsnyóra.*

Mint látható, az eddigiek .távirati stílus
ban* vannak megfogalmazva, — de annál 
érdekesebbek.

Rozsnyóról mar kimerítő, részletes tudó
sítás érkezett, három sűrűn Meirott levelező
lapon. Sajnáljuk, hogy helyszűke miatt nem 
közölhetjük az egészet. Említés van benne 
egy Kassáról útnak indított levelezőlapról is. 
amely azonban — bizonyára a rajta volt 
csinos kép miatt — nem jutott a cziinzett 
kezéhez.

A három levelezőlap tartalma kivonato
san a következő:

„ R o z s n y ó  sze p te m b e r  1 2 . Papíron kiter
vezve dobálóznak a kilométerekkel. Be mikor 
a gyakorlatban az erő fogyatékán, az éhség, 
szomjúság gyötrelmei felülkerekedve: a rövid 
tour is örökkévalóság! Be azért a bágyadt- 
ság mellett egészségünk kitűnő. Étvágyunk 
sajátságos. Gyakran, de keveset eszünk. A 
két nap időjárása pompás. Tiszta, ózondus 
levegő, változatos, erdős hegyes vidék minde
nütt. A tornai vár, Krusznahorkavárallja el 
ragadó látvány. Kassától Rozsnyóig az ut 
•/,• része asztalt sima. Abauj utai minta
szerűek. Götnöre már sok kifogás alá esik. 
Tornáról V,Iá-kor indultunk kissé erős szem
közti széllel küzdve. Almásig lépten-nyomon 
apró emelkedések. Almásról félórai pihenő 
után rekkenő melegben indultunk. Gőinőr 
határáig a tolás művészetéből vettünk fárad
ságos leczkéket. — A magaslatról Hárskutig
9 —10 perez alatt ereszkedtünk le folyton 
fékezve kézzel-lábbal. A magaslatról gyö
nyörű panoráma tárult elénk a Krasznahor- 
kai kastélyig. 69 kilométer ut után Rozsnyó 
kies fürdőjében pihenjük ki fáradalmainkat. 
Ma itt maradunk, reggel indulunk Poprádra. 
A borzasztó hirt Kassán tudtuk meg. Isten 
óvja királyunkat!"

Tegnap, szerdán, távirati értesítés jött 
tőlük, amelyben azt tudatják, hogy szeren
csésen megérkeztek Iglóra, de a szakadó eső 
odazárta őket.

Az uj esküdtszékek.
— Ai öaaseir&si rendelet. —

Az eskúdszékek uj szervezetéről alkotott 
1897. XXXIII. törvényezikk 36. és 3 /. szaka
szai fölhatalmazzák az igazságügy minisztert, 
hogy a belügyminiszterrel egyetertőleg el
rendelje és végrehajtsa az uj esküdtszékek 
összeíró és szervező munkálatait

A Budapesti Közlöny a napokban közölte 
a belügyminiszter és igazsá^ügymimszteregyüt- 
tes rendeletét, melyet vármegyénkre vonatkozó 
részeiben a következőkben ism ertetünk:

Az esküdtbiróságokról szóló 1897 : 
XXXIII. l.-cz. 1899. évi január hó első nap
ján lép hatályba. (Ez t. i. az összeírásra 
vonatkozik, mig maga az uj bűnvádi eljárás 
csak 1900. jan. 1-én lép életbe.)

Az esküdlek alaplajstromát az 1897. évi 
XXXIII. t.-cz. 9. §-a értelmében évenkint 
az összeíró bizottság készíti el. Minden évben 
legkésőbben április havának végéig a rende
zett tanácsú városoknak, valamint a nagy- 
és kis községeknek képviselőtestülete az ősz- 
szeiró bizottságba sajat kebelükből annyi ki
küldöttet választanak, hogy azokból a váro
sokban két-két, nagy- és kis községekben 
pedig egy-egy kiküldött az összeíró bizottság
ban működhessék.

Az összeíró bizottság az esküdtek alap
lajstromát hivatalból állítja össze.

E czélból az összeírást az esküdtképes 
férfiak lakásán megjelenve végezheti, vagy 
amennyiben a helyi viszonyokhoz képest 
czélszerúnek mutatkozik, a rendelkezésre álló 
adatok alapján esküdtképesnek ismert férfiak 
lakására minta szerint kiállítandó összeíró 
lapokat küld és azokat, ha rögtön kitölthetők, 
azonnal, kü önben pedig három nap alatt el
hozhatja.

Az összeíró bizottság a választók név
jegyzékében, az adólajstromokban vagy más 
hivatalos össszeirásokban, későbbi evekben 
pedig a megelőző év alaplajstromab&n foglalt 
ide vonatkozó adatokat és saját tudomását 
is felhasználhatja.

Ezenfelül minden évben május hó ele
jén, legkésőbb május hó 10-ig, az összeíró 
bizottság a helybeli szokásnak megfelelő mó
don közzéteszi, hogy a hatósága területén 
lakó minden férfi, tehát az oda tartozó pusz
tán és tanyán lakó is, aki magyar honos, a 
folyó esztendőben legalább huszonhatodik 
életévét betölti, a magyar nyelvet érti, azon 
írni és olvasni tud és évenkint legalább 20 
korona egyenes allami adót köteles fizetni, 
amennyiben pedig időleges adómentességet 
elvez, busz korona egyenes állami adónak 
megfelelő értékű vagyonnal b ir ; vagy az 
adozasra való tekintet nélkül: köztisztviselő, 
lelkész, a magyar tudományos akadémia 
tagja, tudor, okleveles: tanár, ügyvéd, mér
nök, építesz, hajóskapitány, gazdász, gyógy
szerész, vegyész, erdész, bányász, tanító, 
sebész, állatorvos, továbbá az, aki a felsőbb 
művészeti vagy más felsőbb szakiskolát el
végezte, végül, aki a középiskolái záróvizsgát 
letette (május hó 16—28-ika között ki
tűzendő) egy vagy több napon — az alap- 
lajstromba való fölvétel végett — az összeíró 
bizottság előtt személyesen vagy meghatal
mazott által is megjelenhetik.

A közhatóságok tartoznak az csküdt- 
birói képesség és kötelesség megítélésére 
szolgáló adatokat az esküdtbiróságokról szóló 
törvény végrehajtásánál közreműködő Ő9szes 
hatóságoknak sürgősen rendelkezésére bo
csátani.

Az alaplajstrom összeállítása után, de 
mindenesetre még május havában az össze
író bizottság elnöke, a helyi szokás szerint 
közhírré teszi, hogy az alaplajstromot a 
bizottság a hivatalos helyiségeben junius hó 
1-ső napjától kezdve 15 napon át bárki 
megtekintheti, és hogy akár alkalmas egyén
nek kihagyása, akár nem alkalmas bejegyzése 
miatt e 15 nap alatt bárki fölszóllalhat, 
valamint, hogy a fölszólalasokra, melyek ama 
hivatalos helyiségben közszemlére lesznek 
kitéve, további s nap alatt bárki észrcvétele- 

k t tehet.
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A felszólalásokat és az észrevételeket az 
összeíró bizottság elnökénél kell írásban be
nyújtani vagy szóval előterjeszteni.

Az alaplajstromok elkészítésének költ
ségét az illető városok és községek viselik.

Legkésőbb szeptember hó 1-ső napjáig 
a feszolgabiró, és polgármester az alaplajstrom
nak egyik példányát a főlszólalásokkal és 
észrevételekkel együtt, a főszolgabíró pedig 
a községi biró jelentésit is annak a kir. 
törvényszéknek elnökéhez küldi be, melynél 
az esküdtbiroság szervezve van.

Az 1897: XXXIII. t.-cz. 14. §-a értel 
mében a főlszólulások elbírálása és az évi 
lajstromok ósszealiitasára hivatott bizottságba 
az illető törvényhatóságok bizottsága lehető
leg már ez év első felében, legkésőbben 
azonban oly időben, hogy október hó végéig 
a megválasztottak névjegyzékét az illetékes 
törvényszék elnökének megküldessek, terüle
tük különböző részeiből oly bizalmi férfiakat 
választanak, kik lakóhelyük környékének 
esküdtképes férfiakat leginkább ismerik.

A bizalmi férfiak névjegyzékeben lakó
helyüket is föl kell tűntetni.

Az esküdtbirósági hatáskörrel felruházott 
törvényszék elnöke a bizottságba fölváltva, 
lehetőleg azokat a bizalmi embereket hívja 
meg, akik a szóban forgó alaplajstromba föl
vett esküdtekről legmegbízhatóbb fölvilágosi- 
tást adhatnak.

A bizottság a fölszólalás tárgyában 
hozott határozat tartalmat jegyzőkönyvbe 
veszi és annak alapján a lajstromokra zára
dékot vett.

A záradékban előbb azokat kell az alap
lajstromba való folytatólagos bevezetéssel föl
sorolni, akiknek fölvételét a bizottság el
határozta; azután azokat kell megnevezni, 
akik az alaplajstromból kihagyattak. Ez 
utóbbiak neve az alaplajstromban is á t
húzandó, de úgy, hogy a nép azért olvasható 
maradjon, egyúttal pedig a kihagyás oka a 
jegyzet-rovatban megemlítendő.

A kiválasztásnál szem előtt kell tartani 
az esküdtbirói hivatás n.igy fontosságút s ál
talában ügyelni kell arra, hogy az esküdtek 
évi lajstromába lehetőleg azok vetessenek 
föl, akik az esküdtbiroság székhelyén, közel 
vidékén, vagy távolabb, de olyan helyen lak
nak, ahonnan minden évszakban biztosan, 
gyorsan es nagyobb költség nélkül az eskúdt- 
birósag székhelyére lehet jutni.

A polgármester es a községi biró a 
hozzájuk megküldött évi lajstromokba fölvett 
esküdteknek elhalálozását, lakohely-változtata- 
sat és azokat a körülményeket, melyek 
következtében az illetők esküdtbirói szolgala
tot nem teljesíthetnek, az esküdtbirósági 
hatáskörrel fölruházott kir. törvényszék el
nökének esetről-esetre haladéktalanul tudo
mására hozzák.

Az évi lajstromba fölvett, de az esküdt
széki szolgálattól mentes egyéneknek, ha 
mentességi jogukat érvényesíteni kívánják, ez 
iránt, az illető ülésszakok szolgálati lajstro
maiba eszközlendő kisorsolás megkezdéséig, 
az esküdtbirósági hatáskörrel fólruházott 
kir. törvényszék elnökénél kérvényt kell be
adni. Ez a kérvény a polgármester és a köz
ségi biro utján is beadható, vagy posta utján 
is elküldhető.

Az esküdtbirósági hatáskörrel fólruházott 
kir. törvényszék elnöke gondoskodik arról, 
hogy a szolgálati lajstrom ósszeállillassek és 
és az esküdtbiroság elnökének kérelem nél
kül megkűldessék.

Ha az eskúdtbiróság elnöke a szolgálati 
lajstromba bejegysett valamely esküdtet az 
eskúdtszéki szolgálat teljesítésétől kizár vagy 
fölment, az illetőnek a szolgálati lajstromból 
való törlését vagy állandó fólmentését, nevé
nek áthúzása mellett, a lajstrom jegyzett- 
rovutába bevezeti s intézkedéséről a szükség
hez képest az illetőt, valamint — az évi 
lajstromok kiigazítása végett — a kir. törvény
szék elnökét is értesíti.

Ha a főtárgyalás az eskúdtbiróság szék
helyén kívül tartatik meg, s a törvényszék uj

Nyo

helyettes lajstrom állít egybe, az urnába leg
alább 15 esküdnek nevét kell elhelyezni, es 
pedig lehetőleg azok közül, kik a tárgyalás 
helyén vagy a közel vidéken laknak.

Az esküdi bíróság elnöke az esküdtbiroság 
székhelyén kívül lakó helyettes esküdtek köz- 
zül azoknak, akikre fölmerAlő szükseg eseten 
a szolgálat sora legelőbb kerülhet, meghagy
hatja, hogy az ülésszak alatt az esküdtbiroság 
székhelyén, lehetőleg annak épületében va8y 
pontosan megjelölt szállásukon taitózkod- . 
janak.

Az esküdtbirói kötelesség teljesiteseert 
ju ta lo m  n em  j á r ;  az esküdtbiroság e.nöke 
azonban a fölmerülő sőltscg és időveszteség 
fejében annak az esküdtnek, aki az ülésszak 
berekesztéséig kéri, megfelelő mérsékelt napi
dijat állapit meg. Napidijul helyben lakó 
esküdtnek 4, vidéken pedig 6 koronánál, és 1 
ez utóbbinak úti költségül egyszeri oda- és 
hazautazásra II. osztályú vasúti díjnál vagy 
tengelyen utazás esetében kilométerenkinl 
5 koronánál több meg nem állapítható. A 
megállapított összeget a bűnügyi általányból 
kell utalványozni.

A kir. ítélőtábla elnöke deczember ho 
elején kijelöli az esküdtbiróságnak a követ
kező évb-n működő elnökét s ennek helyet
tesét.

Az psküdtbirósighoz birákul első sorban 
a törvényszéki bírák jelölendők ki.

Az eskúdtbiróság megalakításáról és tag
jairól minden év január hó 15-ig, a beosz
táson évközben történt változásokról pedig 
esetenkint jelentést kell tenni az igazságügyi 
miniszterhez.

Ha a körülmények változtával az esküdt- 
bíróság kerülete, a rend' s ülésszakok száma és 
ideje vagy az esküdtek száma tekinteteben 
a kővetkező évre módosítás mutatkozik szük
ségesnek, a törvényszék elnöke legkésőbb
szeptember hó végéig indokolt jelentést tesz a 
kir. Ítélőtábla elnökéhez, ki azt saját véle
ményével az igazságügyminiszlerhez fölter- 
jeszti.

gy bolt lakos/tálylyal 
együtt, vagy kiilöii-
külön i.«, kiadó. Bőveb
bet a tulajdonos 

•,5-3-2 Ferlicska Rudolf.

K. 8856:1896. Nyíregyháza város tauácsa.

Arlejtési hirdetmény.
Nyíregyháza város tanácsa a vasúti állo

másra vezető községi közúton létesítendő beton 
hidi, valamint az ezen út két oldalán elhelyezen
dő beton csatorna,Jugyszinte a széna-tértől a 
színház mellett i közben az Cr folyóig fekte
tendő beton csatorna munkaiatokra zárt 
ajánlati verseny tárgyalást hirdet. Az aján
latok alapjául szolgáin terv, előméret, költ
ségvetés és vállalati feltételek a városi mér
nöki hivatalnál a hivatalos órák alatt bete- 
kinthetők.

Az árlejtés alá eső munkálatok össz
költsége: I. Hídépítési munkálatok 6127 frt 
94 kr. II. Csatornázási munkálatuk 18983 
frt 22 kr. Összesen: 25111 frt 16 kr. A 
teendő ajánlatok legkésőbb f. é r i  szep tem 
b er hő 27-én déli 12 ó rá ig  nyújtandók be 
a városi polgármesteri hivatalnak. Az aján
lattal 2512 frt bánompénz melléklendő kész
pénzben, vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban. Az ajánlat az egységárak 
' | (-os arányában leendő.

Későn beérkezett ajánlatok ligyclembe 
nem vetetnek. Ajánlattevő ajánlatában ki
tenni tartozik, hogy a feltételeke ismeri és 
azoknak magát aláveti.

Kelt Nyíregyházán, 1898. szeptember
14-én tartott városi tanács ülésből.
(2—1) Májerszky Béla, főjegyző.

m s'o’t Nyíregyházin Jóhs E 'ck könyvnyomda

6416. tk. 1898.

Hirdetmény kivonat.
A nyíregyházi kir. törvényszék, mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy tlrosz Vil
mos végrehajtatónak Tócsi István és neje 
Hegedűs Erzsébet végrehajtást szenvedettek 
ellen 55 frt tőke, annak 1897. évi november 
hó 20 ik napjától folyó t»u/„ kamatai, 17 frt 
85 kr. eddigi és 10 forint 65 krban ezennel 
megállapított jelenlegi s a még felmerülendő 
költségek behajlása iránt folyó végrehajtási 
ügyben ezen kir. törvényszék területén fekvő 
következő ingatlanok :

a )  a gégényi 248. rz. tjkvben 367. és 
381. hrszám alatt foglalt nád, lo és legelő
beli illetőségből álló in g a tlan ig  33 frt becs
értékben,

b )  a gégényi 253. számú tjkvben 131/2. 
hrszám alatt foglalt kert belsőség 402 frt 
becsértékben,

c ) a gégényi 370. számú tjkvben 129/7. 
hrszám alatt foglalt belsőség 16 frt becsér
tékben,

d )  a gégényi 362. sz. tjkvben 339-340. 
hrszám alatt loglalt es 7 részben Técsi 
Károly, Técsi Lajos, Técsi Menyhért, Kéri 
István, Kéri Juliánná férj. Vass Mihályné, •/,, 
részben Técsi Istvanné Hegedűs Erzsébet tu 
lajdonát képező szőllö az 1881. évi LX. t.- 
cz. 102. g-a értelmében egészén 130 forint 
becsértékben az 1898. évi szeptember hó 
23-án d. e. 10 órakor es folytatólag (le
gény község hazánál megtartandó nyilvános 
árverésen becsáron alul is elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Bánompénz a becsár 10%-a.
Kelt Nyíregyházán, 1898. julius 3-án.

Falattal,
(58— 1 — I) kir. tszeki biró.

Csödkiárusitas.
Van szerencsém az igen tisztelt gazda 

és iparos kn /rn -tg  szives tudomására hozni, 
hogy a F a b r i - t e le  v a s ü z l e t e t  (megye
házzal szembún) árverés utján megvettem, s 
azt (amennyiben az üzletből ki kell költöz
ködnöm), minden elfogadható áron, jóval a 
gyári áron alól kiárusítani szándékozom, 
ezen alkalmat becses tigyelmökbe ajánlva, 
maradok

kiváló tisztelettel

(57-s-i] Fleiner Lajos.
1431/98. Tk.

Árverési hirdetmény.
A nyírbátori kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírre teszi, hogy Szabó Lajos 
fiai debreczeni kereskedő ezég végrehajtató- 
nak. Dunczinger Róza, Irma és Danczinger 
Dávid, de mint kiskorú Danczinger Mária, 
Jenő, Mór es Sámuel tórv. képviselője m ária- 
pócsi lakosok ellen, 108 frt 92 kr. perkölt
ség, 22 frt 95 kr. eddigi, úgy a hirdetési díj
jal együtt 12 frt 75 krban ezennel m egálla
pított jelenlegi s a még felmerülendő költ
ségek behajtása iránt folyo végrehajtási 
ügyben, ezen kir. járásbíróság területén fekvő 
a in.-pócsí 253 sz. tjkvben A -+- 3 sorsi., 
I l25 'a  hrsz. alatti ingatlanból Danczinger 
Irma, Mária, Jenő, Mór, Sámuel és Rózát 
illető fele rész, 329 forint becsár inellett az 
1898. évi szeptember hó 30-án délelőtt 
10 órakor Mária-Rócs községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen becsáron alól 
is el fog adatni. Az árverési feltételek követe 
kezőleg állapitattnak:

1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
2. Bánatpénzül a becsár 10% -a lesz a 

kiküldött kezéhez készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírokban leteendő stb. stb.

Kelt Nyírbátorban a kir. járásbíróság 
mint tlkkvi hatóságnál, 1898. junius 29-én 

Előadó helyett:
(! —1) Petróczy János, kir. albiró.
bán.




