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A vásáro s-n am ón y i vasút.
A politikai közéletünk kavarog, 

mint a féke vesztett vihar korbácsolta 
tenger. A meddig csak elhat szemünk 
tekintete, mindenütt a felcsigázott 
szenvedély pusztítása, az indulatok 
felgerjedése nyomán terjedő bomlás 
képe tárul fel. Szinte jól esik meg
pihennünk annak a nálunk ritkaság 
számba menő jelenségnek tanulságán, 
hogy a magyar társadalom megtart
ván az általános politikai kavarodás
ban higgadtságát, a szenvedélyek vajmi 
csekély érintése nélkül végzi fontos 
munkáját Amíg a magyar társultai
mat nem ragadta magával a szenve
délyek végzetes folyamának árja, ad
dig uagy eseményekben gazdag tör
ténelmünk tanítása szerint komoly 
veszedelem nem fenyegeti e hazát.

Már pedig a magyar társadalom 
végzi feladatát, mintha a politikai 
látóhatárt önmagunk támasztotta vi
har felhők be sem is borították volna. 
A vihar fenyegető része tehát nem 
lehet uagy. s mert a magyar társa
dalom nyugvásban maradt szenvedé
lyéből kifogyliatlan erőhöz nem jut. 
tartós sem lehet.

És ez jól vau úgy! Erósbitó és 
gyarapító muukára van szükségünk, 
hogy szépen indult nemzeti fejiódé-

A „NYIEEGYHA2A" TÁROZÓJA,
A m odern sp irltizm uo.
Vannak eszmék, melyekben az igazság

nak csak látszata van meg es melyek Különösen 
azért kerülnek felszínre, meri az emberiség 
hiúságát legyezgelik és vagyainak lápot ad- 
nak. Az ilyen eszméknek élete hasonló a 
pillangóéhoz. Néhány meleg nyári napon át 
csillogó szárnyaikkal kápráztatják azj embe
riség szemét és azután ismét letűnnek.

Ilyen lepke-élete van a spiritizmusnak. 
Minden második vagy harmadik évszázadban 
feltűnik, hogy néhány évtizednyi ragyogás 
után ismét elmerüljön a feledes homályába. 
Rövid de fényes életet él. Ragyogó külszí
nével, hamis zománczával elkápráztatja az 
emberiség nagy reszel, de az igazság szellő
jének erősebb fuvalatára lehull a himpor 
szárnyairól és szegény lepkének vége. Ragyo
gás nélkül nem tud élni.

Most is látjuk ragyogni e lepkét. Messze 
tengeren túlról jött hozzánk, hogy kápráz
tassa. hogy fényével elvakitsa szemeinket, 
de már érzi a fuvalatot, a szellő mindjobban 
hordja himporat és talán rövid idő múlva 
ismét eltűnik előlünk. Szegény lepke !

• *
•

Egy tiszteletre méltó yankee, valami 
Fox vagy Vatt úr — nevét teljes bizonyos
sággal nem jegyezte fel Klió-sokszoros üzleti 
teendőiben kifáradva boldogan ült szerény

sünk utján zavartalanul haladhassunk, 
s nem a komoly munkától elidegenítő 
szenvedélyeskedésre, a mely pusztít 
és bénít a józan megfontolási képes
ségünkben is.

Annak a gyarapító munkásságnak 
adta tanujelét Szabolcsvármegye, mi
dőn távol tartva magától a politikai 
élet félelmes hullámveréseit, nyugod
tan halad azon az utón, amelynek 
egyes nyugvó pontjait e megye közön
sége egy-egy vitális érdekeinek kielé
gítése képezik.

Ide számítjuk, a közérdek egyik 
nevezetes kívánalmának tekiutjük an
nak a vasútnak a tervezett kiépíté
sét is, amely a vármegye egy gazda
ságilag jelentékeny területét czélozza 
Nyíregyházával összekapcsolni. Külöu- 
ben azok az indokok, amelyek Vido- 
vich Menyhért engedményét képező 
nyíregyháza—vásáros-naményi vasút 
kiépítését javalják, már e lap hasáb
jain kellően méltatva lettek, s igy 
azokra ismételten fölösleges vissza
térni. És abban a meggyőződésben, 
mikép ezen indokoKuak súlyát el nem 
ismerni lehetetlen, csupán azokat a 
körülményeket szándékozunk figye
lemre méltatni, s másoknak is figyel
mébe ajánlani, amelyek e vasút mi
előbbi kiépítésének megsegítésére al
kalmasak.

kis asztala mellé. Mikor alaposan befalatozott 
és talán kelleténél nagyobb mennyiségű bort 
fogyasztott el, észrevette, hogy kis asztala 
tánczolni kezd. .Hát ezt mi az ördög leli?’ 
dörtnőgtc a yankee és kutatni kezdte, hogy 
miért tánczol az asztal. Keresett, kutatott, 
de hiába, mert a legkisebb okát sem tudta 
találni, és ezért megkellett nyugodnia abban, 
hogy csakugyan a tulvilági szellemek tan- 
czoltatják. .Remek reklám lesz ez nekem 
és üzletemnek", monologizált tovább a 
yankee és a feletti nagy örömében, hogy a 
szellemek megtisztelték látogatásukkal, be
vágott még egy porczió pecsenyét és meg
ivott rá egy kupicza bort.

Fox úr esete nagy feltűnést keltett. Ila 
megjelenik a szellem, akkor bizonyosan akar 
is valamit és mást ugyan mit is akarhatna, 
ha nem azt, hogy a tudni vágyó ha andók- 
nak megmondja a jövőt. Kezdtek tehát kí
sérletezni és a yankeek ismert .szívósságával 
idézgetni a szellemet. Az idézés sikerrel járt, 
a szellem hívőinek megjelent és kopogás 
utján adott feleletet a kiváncsi amerikaiak
nak. Így sikerült a yankeeknek, kik eddig 
mindig másokat csaptak be, ez egyszer ön
magukat alaposan becsapniuk.

Fox úr jóslata — vagy mint a spiritisz
ták mondanák : előérzete beteljesedett. Egész 
Amerika tapsolt a nagy felfedezőnek, ki meg
teremtette a szellemekkel való összeköttetést. 
A bútor-ipar hirtelen nagy lendületet vett. 
Uj bútor gyarak keletkeztek, melyek nagy 
számmal szállították a négy lába kis aszta

A vármegyéé tárgyban kiküldött 
bizotrsága tegnapelőtt foglalkozott 
az engedményes azzal a kérelmével, 
amely törvényhatósági segélyt kiváá 
az építési tőke biztosítására. A bizottság 
helyesen mérlegelte a tervezett vasút 
közgazdasági jelentőségét, s tudomá
sunk szerint az építési költségekhez 
való hozzájárulás mennyiségét kerek
100,000 írtban javasolja a közgyűlés
nek megállapítani. Ezen összeg egy 
törlesztéses, s az útadó alap terhére 
felveendő kölcsönben találandja fede
zetét, s igy a vármegye lakosságának 
észrevehető megterheltetése nélkül 
szolgálaud hatalmas támaszául, ismé
teljük a vármegyei helyi érdekű vas
utak között jelentőségére első sorban 
álló uj vasút létesítésének.

Nem zárkózhatunk el annak kon- 
statálása elől, mikép sem a törvény
hatóságnak mennyiségre nézve is im- 
posans segítsége, sem az érdekelt köz
ségek — köztük Nyíregyháza város — 
által kilátásba helyezett hozzájárulási 
tőke az épitendó vasút méreteivel 
aligha áll elfogadhatóan helyes arány
ban, sót egyes községekre — első
sorban Nyíregyházára vonatkozóan ki 
kell jelentenünk, hogy ajánlataikban 
a vasútnak rájuk gyakorlandó köz- 
gazdasági hatása kellő méltatásban 
nem részesült.

lókat a szellemekkel érintkezni vágyó közön
ség részere. Az asztalkák teljesítették hiva
tásukat és Fox úr neve fényben, dicsőség
ben ragyogott mindaddig, mig rá nem jöt
tek, hogy nemcsak az asztal tánczol, hanem 
az ezüst vagy arany pénz is, sőt kellő expe- 
runentálás után a peresprit drótjánál fogva 
az ember agyát is lehet tánczoltatni és köz
vetlen szem elé idézni a szellemeket.

Az amerikai járvány Európába is átha
tolt. Pedig itten már Dem volt újság mert 
a szellem idézők nagy száminál élte, az ó 
világban évszázadokkal — sőt merem állí
tani évezredekkel ezelőtt. A mythologiának 
és a bibliának számos eseménye spiritisztikus 
tüneményekre vetethető vissza. És ha nem 
is áll azon feltevés, melyet a mi nálunk is 
ismert Neukom állított fel, hogy a régibb 
vallás alapítók legnagyobb része csak ügyes 
hypnotizőr volt, de Henan es más bölcsé
szek azt bizonyítják, hogy Mózes és Jézus 
csodáiban a hynolizmus auloszuggesztió, 
telepathia és más a spiritizmussa! rokon 
tünemények óriás szerepet játszották és 
hogy az ókori vallásalapitók rendesen akkor 
es olyan tájékon léplek fel, hol az idegláz 
vagy nagyobD fokú idegesség a nép közölt 
járványszerüleg lepett fel.

Az eszme tehát nem volt uj csak a 
formája volt ez, melyben fellépett. Most is 
csak az emberi agynak egy kevéssé ismert 
és sokak által félre magyarázott ösztönét, a 
sejtést ruházták fel természet fölölti tulaj
donságokkal.



2 N Y I R  E G H Y A Z A

Épen azért sem Nyíregyháza, sem 
a többi érdekelt községek ajánlatait 
az utolsó szónak tekinteni nem lehet.

A harmadik tényező, amelyen ál
talában nyugszik a helyi érdekű vas
utak létesitésének biztosítéka, t. i. a 
vasút által közvetlenül érdekelt bir
tokos osztály, tudomásunk szerint a 
nyíregyháza— vásáros-naményi vasútra 
m g nem nyilatkozott. Várjuk, hogy 
minő a képessége a saját vagyoni ér
dekeinek mérlegelése tekintetében s 
van e hajlama a nagylelkűséggel nem 
azonosítható áldozata megajánlásához. 
Mert amint e vasút viszonyai ma ál
lanak, a magánosok tetemes hozzájá
rulása nélkül a kiépítése aligha te
kinthető bevégzett ténynek.

Már pedig a vármegye lakossága 
is méltán elvárhatja az érdekeltektől, 
hogy amidőn az összeség kész jelen
tékeny terhet magára vállal, azok, 
akik első sorban élvezendik a vasút 
előnyeit, ne vonják ki magukat a mél
tányos teher viselése alól.

Közügyek.
— Közgyűlés a vármegyén. Szabolcsvár- 

megye törvényhatósági bizottsága e hó ve
gén, valószínűleg deczember 28-án rend
kívüli közgyűlést tart, melynek főbb tárgyai 
lesznek a többek között az 1899. évre érvé
nyes legtöbb adóttizetö valamint az újonnan 
megválasztott bizottsági tagok névjegyzéké
nek bemutatása.

Közgyűlés a városnál.
Nyíregyháza város képviselőtestülete ked

den délután táigyalta le a megelőző kedden 
délután tartott, de a Sztarek Ferencz rendőr- 
kapitány váratlan halálának hírére félbe
szakadt ülésről elmaradt tárgyakat néhány 
időközben még felmerült tárgygyal együtt.

Az első tárgy a községi polgári leány
iskola tanhelyiségeinek szaporítására vonat
kozó tanácsi javaslat volt. A tanács azt ja

vasolta a képviselőtestületnek, hogy a nő- 
ipariskola részére a Egyháztéren levő városi 
óvoda épület egyik szárnya engedtessék át 
s az ekként üresen maradó termek bocsát
tassanak a polgári leányiskola rendelkezésére. 
A képviselőtestület azonban az el öklő pol
gármester azon indítványát fogadta el, hogy 
az ügy vetessék le a napirendről addig inig 
a polgári leányiskola államosításának kér
dése eldől.

A pazonyi utczai malomtelek eladásáról 
készített szerződést a közgyűlés jóváhagyta 
s egyhangúlag hozzájárult ahhoz »s, hogy a 
mérnöki hivatal részére szükséges műszerek 
hitelátruházás utján szereztessenek be.

Ez alatt a közgyűlés terem egészen 
megtelt, mert következett az ötödik gyógy
tár ügye.

Az egészségügyi szakosztály véleményét 
amely az uj gyógyszertár engedélyezése ellen 
foglalt állást, dr. Trajtler Soma orvos-főnők 
ismertette.

A megindult részletes, néhol terjengős 
s nem egyszer éles vitában Bartholomaeidesz 
János, Imre János, Kovács István s meg ne
hány an vettek részt, kiknek beszédére dr. 
Trajtler Soma reflektált, az egészségügyi 
szakosztály véleménye mellett törvén lándzsát.

Az elrendelt névszerinti szavazásnak az 
lett az eredménye, hogy 58 szóval 34 elle
nében. tehát l \  szótöbbséggel az egészség
ügyi szakosztály javaslatát elvetette, illetve 
a gyógyszertár felállítását szükségesnek mon
dotta ki a közg>űlés.

Az eredmény kihirdetése után nyomban 
megcsappant az érdeklődés a tárgysorozat 
többi pontjai iránt.

Az addig jelenvoltaknak alig ötödrésze 
állapította meg a közmunka váltságarakat 
az eddigiek szerint az 1899-ik évre és tár
gyalta le az uj közinunka-szabalyrendele- 
tet is.

Nehány lakositás iránti kérvény elinté
zése után megalakították az 1899. évre ér
vényes községi választók névjegyzekének 
összeállítására kiküldött bizottságot Sztempúk 
Jenó adóügyi tanácsos elnöklete alatt, az 
igazoló választmányba pedig Kocách derű 
és Sütő József képviselőtestületi tagokat vá
lasztottak meg.

Végül sajnálattal tudomásul vették a 
Kovách Győző főszámvevő lemondását s a 
választási eljárás foganatosítására a várme
gye alispánját felkéretni rendelték.

A gyűlés V* 6 óra tájban ért véget.

P á r  kom oly szó  váro sun k  
atyáihoz.

Nem akar ez oktatás, vagy épen ler.z- 
kéztetés, hanem igen is, nehány komoly 
szó, sőt ha megengedik testvéries figyelmez
tetés lenni, városunk atyáihoz, a minek e 
sorok a tegnapi képviseleti gyűlés alkalmá
ból kifejezést adni óhajtanak.

Hivatalos teendőim csak kivételesen 
engedik meg, hogy városunk képviselőinek — 
atyáinak — nyilvános tanácskozásában részt 
vehessek. Ily kivételes eset volt a tegnap
előtti, s erről akarok ide Írni nehány komoly 
szót, kerve azoknak, ha úgy tetszik szives 
megfigyelését.

Ezen testületünk tanácskozási modora, 
mely úgy látszik, már rendkívülivé kezd válni, 
nagyon feltűnő, — legalább előttem az.

Tudom én azt, hogy alkotmányos rend
szer nem lehet ellenzék nélkül, de azt mar 
kereken tagadom, hogy az ellenzék feladata 
az volna, az ellenvéleményt egyszerűn lelár
mázni és még csak azt sem engedni meg, 
hogy valaki érveit, kellő és a gyűléshez illő 
csendben előterjeszthesse. Hisz a lármához 
egyéb sem szükséges egy jó toroknál és 
egy kevés túlhajtott merészségnél. Én váro
sunk úgy nevezett ellenzéke soraiban oly 
férfiakat is ismerek, a kik a tárgyhoz ko
molyan is képesek hozzászolani, mint p. u. 
tegnap N. K. úr. Hát miért ne lehetne a 
szót ezeknek engedni át, hogy igy érv ellen 
érvvel harczolnak, aztán pedig győzne az a 
mi jobb, vagy is érvényesülne a többség 
akarata.

Ezután bátor volnék tisztelt ellenzékünli- 
nek több logikát (gondolkozusi rendszert) is 
ajánlani, mint a mennyit a tegnapi tanacs-

A spiritizmus Európát gyorsan meghó
dította. Eszméinek követői csakhamar fel
szaporodtak. Meghódította azokat, kik kere
sik a miszticzizumot es azokat, kik abból 
élnék. A természet fölötti dolgok megisme
résének vágya ezen a földrészen is járványnya 
fajult es különösen a főúri világból bőven 
szedte áldozatait. Mindent a ini az ember 
áltál nem érzékelhető termeszetfeletti erők 
befolyásából igyekeztek kimagyarázni. Oly 
kiserieteket tettek és tesznek a jelenben is, 
melyek az ókor csodáit valósággal megszé
gyenítik.

Kaptak az uj tanon a főúri körök. A 
szigorú vallásos szellemben nevelkedett arisz
tokraták gyorsan megbarátkoztak a spiritiz- 
mussal, úgy, hogy ma már — mint egyik fő
rangú írónk írja — alig van társaság, hol 
nem tánczol az asztal és pénz és nem mulat
tatják egymást a különféle spiritisztikus ese
tek elmondásával. A hívők száma hihetetlen 
mértékben szaporodik, jónál-jobb, tökéletes- 
nel-tökéletesebb médiumokat találnak, és 
napról-napra több a csoda.

A 80-as évek elejéig tisztán a szószoros 
értelmében vett spiritizmus dominálta a 
helyzetet. Ekkor hirtelen nagy fordulat 
állott be. Egész Európában nagy port vert 
fel Charcot tanár hypnotikus kísérleteivel. A 
hypnotikus kísérleteknek fonalát, melyet a 
szerencsétlen Mesmer a múlt században el
ejtett, ő vette fel, dicséretére legyen mondva 
teljesen tudományos czélból. Charcot volt 
az, ki felállította azon tételt, hogy a hypno- 
tizálás alkalmával az agy és idegek működ

nek és fejtegette, hogy a hypnotizmus meny
nyin* fontos az orvosi tudományra.

Charcot kísérletein kaptak a spiritiszták.
A hypnotizmus tüneményét a magok 

javára próbálták kiaknázni. Csakhamar rájöt
tek arra, hogy ébrenlét és álom között az 
ember sokkal alkalmasabb médium mint 
normális állapotban. Hihetetlennek látszó 
dolgokat művelteitek médiumaikkal |és csodá
latosképen ezeknek nem a szellemük szívlelte 
meg, hanem az idegeik. A mivel orvosoknak 
is csak jr.l megfontolva szabad kisérletezniök, 
avval ők a laikusok könnyelműen játszottak. 
És csinálták számtalan csodát. A beteg 
idegeiknél megfogott médiumok megtettek 
mindent, amit csak tehettek és a hypnoti- 
zőrök alaposan kiaknázták őket. Ettek nyers 
burgonyát alma helyett, az állott vízre rá
mondták, hogy a legkitűnőbb tokaji; beteg
ségeket konstatáltak és kikereslek ellopott 
ékszereket. Egyes helyeken a hypnotizálók 
pénzért csináltak kísérleteket és igen keveset 
enyhít a dolgon az, hogy rendesen a jóté
konyság oltárán áldozták fel a szegény 
médiumok idegeit.

így folyt ez mindaddig, mig a czivilizált 
államok képviseletéi vagy kormányai meg 
nem sokallák a dolgot a kormányok egymás 
után adták ki rendcletciket, melyekben eltil
tották az avatatlanoknak a hypnotizálást és 
azt csupán orvosoknak, kizárólag gyógyítási 
czélra engedték meg. Nálunk épen a szeren
csétlen Salamon Ella tragikus halála után 
felzudnló közvélemény nyomása alatt adta ki

az akkori belügyminiszter a hypnotizálást el
tiltó rendeletét.

A rendelettel vége szakadt a nyílt 
hypnotizálásnak. Most már csak zárt ajtók 
mellett hypnotizaltak és hypnotizalnak meg 
a mai napig is.

A járvány dühöng. Amerre csak járunk 
kopog az asztal, tanezol a forint és meg
jelenik a szelem. — Mimién médiummal fel
szerelt társaságban a nagy férfiak szellemei 
már ma mindennapos vendégek és a forizmakat 
diktálnak a médiumoknak. Julius tiaesar, 
XlV-ik Lajos, Napóleon, a legutolsó ó-budai 
nyárspolgárt is megtisztelik látogatásukkal. 
Széchenyi, Deák, Kossuth népszerűségüknek 
átkát a síron túl is megérzik. Egy és ugyan
azon időben nyolez-tiz helyen kell meg
jelenniük és hadamál-badarabb kérdésekre 
fclclniök. Kákóczy sz ülémé az ipszilon nél
küli Hákocziaknak magyarázza a napi politi
kát. Valóban igaza van Tóth Bélának, az 
emberi gyarlóságot mi sem jellem.i jobban 
a spirit izmusnál.

Az asztal kopog, a pénz tánezol, meg
jelenik a szellem. Látjátok a nagy Petőfit, 
aki életében senkinek nein engedelmeskedett, 
most alázatosan körkivánatra megjelenik és 
bókoló versel mond a társaságnak, oly szé
pét, oly költőit, hogy Hazai! Verái János 
is megirigyelhetné tőle. Avagy nem látjátok 
a nagy száinúzöttet Kossuth Lajost ? Nem 
volt erő, mely visszahozza a magyar földre 
és most itten van. Hiába csalogatták eleiében 
népének millió, nem jött haza. Népe nem
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kozásnál tanúsítottak. így tegnap a többség, 
kevés kivétellel, nem a gyógyszertárt, hanem 
már annak tulajdonosát tette szavazása tár
gyává. Erre én is szavaztam volna, ha már 
erről lelt volna szó. Ez nem logika, ez nem 
tárgyilagos, de már személyes gondolkozási 
rendszer vagy inkább rendszeretlenség.

Es végül még egy. — Mint haladó, mi
volt város polgára, kell, hogy valamit talán 
adjunk az illemre és a méltányossági szem
pontra is, kivált ott, hol a világ szeme is 
reánk néz, — vagy hogy világosabban szólva 

kit lármázunk le, nem volna-e helyesebb 
őt előbb meghallgatni és aztán érveit ellen
érvekkel csúfolni meg. Ne gondolják, hogy 
ez „pro domo mea* szól, de én azt hi
szem. hogy ezt igy hozná magával már a 
legprimitivabh illem- és rendszabály is.

Nagyon örvendenék ha ezen őszinte, de 
komoly szó, az illetőknél szives fogadtatást 
találva, ezzel városunk reputátiójának eme
léséhez, mennyivel annyival én is járulhattam 
volna.

Ihirtholoinaeidesz János.

R é s  N y irbá to rie n se s.
III.
Nyírbátor, decz. 11.

A „Nyírbátori Kaszinó- f. hó 10-én 
>aját könyvtára javára felolvasó-estélyt ren
dezett.

Díszes, bár nem nagy számú, közönség 
hallgatta végig a későn véglegesített műsort, 
amelynek sorrendjét még az előadás reggelén 
sem lehetett biztosan tudni.

Fiikor Lajos dr. nyitotta meg a műsort, 
a ki a Hevesi József által átültetett „Légy* 
cziuiü vig monológot adta elő.

Nagy lett a vigsag és tapsoló kedvben 
tört ki .i közönség, mikor szakai-parókában, 
főidet i*r • gyasziatyollal köcsög kalapja mel
lett, virugbokrelusan egjelent az emelvényen. 
Mindvégig t llenállhatlan erővel ható karika- 
tnral várt mindenki, es a nevetés szinte tul-

tudta visszahozni éleiében, visszahozta hát a 
kis asztal halála után. Nézzétek és higyjétek, 
hogy ó maga ugrat az asztalban, az ő szel
leme irányítja a forintot és háláljátok, hogy 
az átszellemúléstőt halvány médium görcsös 
kezzel, mint fogja a tollat és ir, tudjátok 
meg, hogy a nagy Kossuth vezeti kezét. 
Megjelenik a jó öreg szittya ( '.sanády Sándor 
is, es kijelenti, hogy szellemevei az „átkos 
közös ügyes kaunnany* háta megett áll.

Az asztal kopog, a pénz tánczol, meg
jelenik s beszél a világ teremtéséről, magya
rázza a múltat, megfesti a jövö kepei és a 
let nagy titkáról lerántja a leplet. Halljátok 
ezt ti szegény tudósok? Ti, kik sötét síri 
éjszakákon Faustként merengtetek kis asztalo
tok mellett, ne kutassatok tovább. Azt amit 
ti évszázadok óta hasztalan igyekeztetek meg
fejteni tudja az a kis asztal, melyet naivul 
arra használtak, hogy gondolataikat rajta 
papírra vettettek. Hagyjatok békét a tudo
mánynak, hisz ha mindnyájan összetépitek 
ezeket, akkor sem tudtok századrész annyit 
mint az ezüst pénz, a ti ritka vendégetek, 
még üres óráiban tánczol és mondja a 
jövendőt.

És az asztal kopog, a pénz tánczol, meg- ! 
jelenik u szellem. Hallom az asztal kopogását, 
látom, mint perdül a forint. Látok egy át- 
szellemüléstől halvány médiumot, kinek kezét 
a szellem vezeti. Le a sarukkal! Szent az a 
hely, hol földöntúli lények járnak. És amint 
látom az ihlettől megszállt alakokat, leveszem 
kalapomat én is és meghajtok előtted — óh 
emberi butaság!

Ilorn Jenő.

N Y  I H E G  Y H Á Z  A.

harsogta azt a belépő áriát, amelyet a szavaló 
a darab elé toldott.

Utána Szikszay József olvasta fel Nyír
bátor város történetét.

E munka még a millenáris esztendőre, 
a megyei monográfia szamára készült s rég 
óta varja a közönségnek bemutatását.

No, de a türelem legalább rózsát ter
mett, mert a hallgatóság teljes szeretetével 
fogadta s tüntetett a felolvasó mellett.

Különös nagy buzgósággal tanulmányozta 
Szikszay a régi időknek kivált u Báthory- 
korszaknak megkapó részletekben gazdag tör
ténetéi, a városi levéltárban is őrzött Írásos 
emlékeit és az egyébb maradványokat, a 
melyek nem csak specziális városi szempont
ból érdekesek, hanem az általános történe
lemnek nem egy fontos helyére nézve fel- 
világitásul, magyarázatul szolgálnak. Hogy 
csak egyet említsünk, ilyen pld. a Károlyi 
Sándoréról’ birtokszerzési ügye.

Szellemi életünk mozgalmának — a 
menyiben ilyenről szólni lehet — kétségkívül 
legnagyobb érdekű irodalmi terméke és em
léké ez a monográfia; oly munka, amelynek 
érdeméről külön volna méltó írni.

A terjedelmes munkának egész czime: 
„Nyírbátor város ismertetése" és jelenleg sajtó 
alatt van.

Történeti és kultur történeti munka ez, 
ismertetése azoknak a fontosabb történeti 
eseményeknek és politikai állapotoknak, a 
melyek a Báthory-család uralmát, tekintélyét 
befolyását annyira megszilárditolag városunk
ban és vikékén történtek.

Ebből a munkából ol ásott fel Szikszay 
József a Báthory-család, a r. in. kath. és az 
ev. ref. felekezetek és templomaik történe
tének keretében ékes sorozatot azon törté
netetekből, amiket a kitartás és hazallság 
annyi viszonta ;sag között tudott uiivelni; 
tegyük hozzá, kifejező, szép magyaros nyel
ven es kellemes előadással, mindvégig eber 
érdeklődés mellett.

A műsorban végűi György Dénes éneke 
következett 4—ő darab!) il. Nagy hatást kel
tett jól ismert egyenletesen erős, hajlékony, 
kellemes, csengő hangja és nyugodt öntuda
tos előadása. Zongorán Szénát Adolf dr. 
kisérte.

Hogy a tudósítás teljes legyen, meg
említjük, hogy mindezeket késő hajnalig 
tartó tancz követte é- az első négyest ±1 pár 
járta. A bevétel 1:10 Irt körül volt.

Hogy a kezdet, az első bemutatkozás 
próbakövén milyennek bizonyait a felolvasó- 
estély es általában a művészi esték ren- 
dezesének kérdéséről más alkalommal mond
juk el nézeteinket; annál inkább, mert, 
úgy tudjuk, meg akarják honosítani a mű
veszi esteket, a mi minden esetre dicséretes 
és örvendetetes dolog lenne.

—f.

Tanárok gyűlése.
A debreczeni tanári kör a nyíregyházi 

tanári kar meghívására deczember havi gyű
lését vasárnap délelőtt Nyíregyházán a fő
gimnázium disztermrbon tartotta meg.

A gyűlésre Debreczenből lizenketten jö t
tek át. Névszerinti Géreti Kálmán tankerü
leti főigazgató, Dóai Imre ev. ref. egvház- 
kerületi középiskolai felügyelő, Török Péter, 
dr. Gulyás István, S. Szabó József debre
czeni ref. gimnáziumi, dr. Kardos Albert, 
Zimmerman Gyula, Laczkó Károly, liecsner 
Frigyes, dr. Ilorvay lióbert, Nádasát Alajos, 
Pogány Cornél debreczeni állami főreáliskolai 
tanárok, Nagy-Kallóból pedig Surina István 
igazgató és Kassai Nándor tanár.

A gyűlés 11 órakor vette kezdetét.
Dóczi Imre elnök megnyitó beszédében 

köszönetét mondott a nyíregyházi tanári kar
nak a meghívásért s hangsúlyozva fontossá
gát annak az összetartásnak, amely a deb

reczeni kört olyan örvendetesen jellemzi, az 
ülést megnyitotta.

Ekkor dr. Vietórisz József olvasta fel 
magvas ertekezeset a polgári iskolai reform 
tárgyában, amelyben összefoglalta mindazo
kat a mozzanatokat, amelyeke kérdésben 
eddig történtek s arra a következtetésre ju
tott, hogy a polgári iskolákut négy osztálylyal 
szervezve, adják vissza eredeti népoktatási 
rendeltetésének.

A debreczeni kör ily értelemben fog fel
írni a középiskolai tanáregyesület igazgató 
választmányához.

Dr. Ilorvay lióbert a qualificationalis tör
vény reviziójáról szóló értekezésében érdeke
sen mulatta ki az anonaliákat, amelyek eb
ben a törvényben a különböző életpályák 
képesítése tekintetében előfordulnak. Ezeknek 
megszüntetésére vonatkozó javaslatát a kör 
magáévá tette, kiemelvén, hogy az érettségi 
vizsgálat, amely eddig több életpálya köte
lező előfeltétele, tulajdonképen a felsőbb ta
nulmányok folytatására jogosító vizsgálat 
volna s azzá is kell lennie.

Végül Morauszky Ferencz a művészeti 
nevelésről tartott elvezetes felolvasást, amely
ben különösen a művészetnek jellemképzó 
hatását, és a gyakorlati kivitel módozatait 
fejtegette a jelen voltak élénk érdeklődése 
mellett.

Mind a bárom felolvasáshoz többen 
szólották hozzá a jelen voltak közül, sőt a 
qualiticatiónális törvény revíziója kérdéséhez 
a vendegek közül Kovács István táblabiró is 
hozzászólott, azon óhajtasanak adván ki
fejezést a többek közölt, hogy a községi jegy
zők képesítéséhez is nyolez osztály elvégzése 
kivántassek meg.

Az elnök a három felolvasónak köszöne
tét mondott tanulságos és gondos tanulmányra 
valló felolvasásaikért és felkérte őket, hogy 
munkáikat közlés végett a tanáregyesületi 
Közlöny részére engedjék át.

A gyűlést társas ebéd követte a Korona 
szálloda buffet-t ‘miében, amelyben társadal
munk több kiváló egyénisége is részt vett.

A (elköszöntök sorát Martinyi József 
u huiybcJi főgimnázium igazgatója nyitotta 
meg, aki Doczi Imrei köszöntötte fel. Doczi 
viszont Martinyira mondott poharköszönlőt. 
Majerszky Béla Uéresi Kálmánt köszöntötte 
fel, in.'jd tíeresi Bencs László polgármesterre, 
Lefller Sámuel a szülőkre ürítettek poharat. 
Felkószöntőket mondtak még Kovács István 
Becner Frigyes, dr. Gulyás István, dr. Vietórisz 
József, Bencs László, Morav-zky Ferencz, 
Sziaboczky Imre, S. Szabó József, Novak 
Gyula, dr. Sarvay János, Somogyi Gyula, 
Uorubszky Fal stb.

A bankéit folyamán a Forubszky Fal 
indítványára Beöthy Zsolthoz az országos 
középiskolai tanáregyesület elnökéhez üdvözlő 
sürgönyt menesztettek.

A társaság a legjobb hangulatban maradt 
egészen addig a perczig, mígnem a haza
utazó vendégeknek kocsira kellett ülniök, 
hogy a vonatról le ne késsenek.

Végül különös elismeréssel kell meg
emlékeznünk a nyíregyházi főgimnázium 
tanarairól, akik nemcsak a rendes tanárok
nak, hanem a helybeli érdeklődő tanügy- 
barátoknak is alkalmat adtak az igazan 
tanulságos eszmecserében és a társasössze- 
jővetelben való részvételre.

H íre k .
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz

ter Tessik János számtisztet a helybeli kir. 
penzügyigazgatósági számvevőséghez szám
ellenőrré kinevezte.

—  Géresi Kálmán debreczeni tankerületi 
főigazgató kedden este a helybeli ág. hitv. 
evang. főgimnázium látogatására városunkba 
érkezeti. Itt időzését három napra tervezi 
s szombaton reggel utazik vissza székhelyére.
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— P&rtértekezlet. A nyíregyházi szabad
elvű párt végrehajtó bizottsága, ma, csütör
tökön délután 5 órakor a Korona vendéglő 
egyik termében értekezletet tart, melynek 
tárgya dr. Ferlicska Kálmán orsz. képviselőnek 
az országgyűlési szabadelvű pártkörből történt 
kilépéséről szóló bejelentés lesz.

— A helybeli ág. ev. egyház által e hó 
•27-dikén a központi népiskola dísztermében, 
az eperjesi theológusok „ Otthon “-a javára 
rendezendő estély nem mindennapi élvezet 
nemes örömeiben fogja részesíteni közönsé
günket. Mint értesülünk, megígérték közremű
ködésüket : Diecz Lajos kassai főreáliskolai 
tanar, ki be fogja mutatni a Röntgen-sugara- 
kat s a drót nélkül való telegrafálást; Csen- 
gey Gusztáv a neves iró, Friedman József, 
Frirdmán Soma és */). Fazár István, kik he
gedűn és gordonkán működnek közre s végül 
még nehány helybeli erő is.

— A villamos vasút létesítésére a „Ma
gyar vasúti forgalmi részvénytársaság- által 
közvetlen a képviselőtestülethez beadott aján
latot a múlt héten tartott közgyűlés tudva
levőleg a bizottsághoz utasította tanulmá
nyozás és javaslattétel czéljából. A bizottság 
a mull szombaton délután vette beható rész
letes tárgyalás alá az ajánlat mellett be
nyújtott aláirt szerződéstervezetet. Minthogy 
azonban a szerződéstervezetben több rendbeli 
olyan szerződési pontozatot, illetve feltételt 
talait, amelyek az ajanlat elfogadása esetén 
a város érdekében módositandók volnának, 
mielőtt a bizottság javaslatát megtenne, fel
hívta a „Magyar vasúti forgalmi részvény
társaság* -ot, hogy a kifogásolt pontozatokat 
módosítani hajlandó-e? Az ide vonatkozó 
nyilatkozatát deczember 22-éig kívánja be
adatni, hogy meg elég idő maradjon arra, 
hogy a bizottság jelentése és a szerződés
tervezett a januar 10-iki közgyűlés előtt ki- 
nyomattassek és szetosztassék. A bizottság 
kívánságai közül a nevezetesebbek a követ
kezők: Határozottan mondassák ki a szerző
désben, hogy a létesítendő villamos vasút és 
tartozékai sem zálog, sem egyébb harmadik 
személyek javára szóló jogokkal a város és 
a kereskedelemügyi miniszter beleegyezése 
nélkül nem terhelhetők. Mondassák ki to
vábbá, hogy időközi megváltás esetén is a 
netán kibocsátandó elsőbbségi kötvényekből 
meg be nem váltott rész kizárólag a társa
ságot, illetve a társaság részére járó bevál
tási urat terhelje, úgy, hogy a varos teljesen 
tehermentesen jusson a vasút birtokába. Vé
gül pedig köttessék ki, hogy a vonatok von
tatására az erdőben október 1-től márczius
31-vig terjedő idő alatt esetleg használni 
szándékolt gőzmozdonyok füstemésztő és 
szikrafogC készülékkel látandók el s a társa
ság az erdőben a vonatok áltál még ilyen 
elővigyázat mellett is netán okozható tűz
károkért teljes felelősséget vállaljon. A többi 
módosítások inkább csak stilláris termé
szetűek.

—  Névmagyarosítások. Dr. Lichtman Vil
mos kisvardai jarásorvos vezetéknevét Lu
kácsira, Ferdinand József nyíregyházi lakos 
pedig F ü z é r i - re magyarosította.

— Elhalasztott műkedvelői eladás. A hely
beli jótékony nöegylet által e hó 20-ára ter
vezett műkedvelői előadás — a Falurossza — 
közbe jött akadályok miatt nem e napon, 
hanem a jövő hó 14-én fog megtartatni.

— Uj gyógyszertár a vármegyében. A 
belügyminiszter Nemes Árpád okleveles gyógy
szerész részére megengedte, hogy Bulyon 
szernélyjogu gyógyszertárt állíthasson fel.

— EskUvők. Hauer Jenó m. kir. csendőr 
főhadnagy e hó 8-án, csütörtökön tartotta 
esküvőjét Bogdányban Szalánczy Ilona kis- 
aszszonynyal, Szalánczy Ferencz földbirtokos 
kedves leányával. Kraloránszky Gyula hon
véd huszár-százados a múlt héten szerdán 
tartotta meg esküvőjét Budapesten. Szlávy 
Béla honvéd ezredes leányával: Szlávy Mar
git kisasszonnyal. Ékes Károly honvédhuszár 
főhadnagy folyó hó l7-én köt házasságot 
Koczok Piroska kisasszonynyal, Koczok László

kir. főmérnök, az államépitészeti hivatal fő
nöke kedves leányával.

— Ötödik gyógyszertár Nyíregyházán. Em
lítettük előző számunkban, hogy Nagy Kál
mán oki. gyógyszerész Nyíregyházán egy uj, 
immár ötödik gyógyszertárt óhajt felállítani
s hogy a képviselőtestület egészségügyi szak
osztálya a gyógy tár felállítása ellen foglalt 
állást, a képviselőtestület azonban a mull 
héten tartott rendes közgyűlésén e tárgyban 
a Sztárok Ferencz rendőrkapitány elhalálozá • 
sának hírére történt feloszlás miatt nem 
határozhatott. Az ötödik gyógytár ügye a 
héten kedden került ismét a képviselőtestület 
elé, amikor is 58 szavazattal 34 elleneben, 
tehát 24 szótöbbséggel az egészségügyi szak
osztály véleménye és javaslata elvetésével a 
közgyűlés az uj gyógytár felállítását szüksé
gesnek mondta ki, illetve felállításával a 
meglevők fennállását veszélyeztetnek nem 
találta.

— A ..Bessenyei kör‘* első estélye. Az
életerős kör első estélye felköltötte úgy a 
város, mint a vármegye közönségének érdek
lődését, aminek látható jele az. hogy a je
gyek legnagyobb része már is elkelt. Külön
ben is a programul annyira változatos, s 
választékos, hogy a jegyek iránti élénk kereslet 
teljesen érthető. Az estély progrummja a követ
kező : I. Prológus. Irta es felelvassa: Porub- 
szky Pál fŐgvmn. tanár úr. 2. Ib'gedü ver
seny . . . G. Moll Bruchtól. Előadja: Kemény 
Ilezső úr, a m. kir. orsz. zeneakadémia ta
nára. Zongorán kíséri: Haas Ignácz úr 3. 
Szavalat. Tartja: Szabó László úr. 4. a) Mas- i 
cigni: Nagy aria a .Parasztbecsület- operá- | 
ból. bt HubayJenő: Madárdal a .Cremonai 
hegedűs- operából. En -kli: Leopold Fran- j 
czis/m  opera-énekesnő. Zongorán kiséri: San- | 
troch Alajos úr. 5. Dialóg: előadjuk dr. Fér- j 
licska Kálmánné úrnő és dr. Maurcr László 1 
úr. 6. Erkel: La Grange, ária a „Hunyadi | 
László- operából. Énekli: Leopold Franciska 
opera-énekesnő. Zongorán kiséri: Santroeh j 
Alajos úr. 7. a) Serenade: Hubay J-től. b) | 
Valse Caprice. Wieniawskytől. Hegedűn elő
adja: Krmény Rezső úr. Zongorán kiséri: 
Haas Ignácz úr. — Vacsora után táncz. Az 
estély 8 órakor fog kezdődni s a Korona 
szálloda nagytermében le-z megtartva.

— Halálozás. A fővárosnak egyik i-mert 
polgára: dr. Nyíri Lajos ügyvéd, fővárosi 
bizottsági tag, kedden hajnali 3 órakor, l‘»6 
éves korában, hosszas szenvedés után meg
halt. Halálát kiterjedt rokonsága gyászolja 
többek közt a helybeli Korányi, Bodnár és 
Nyíri csaladok is. Temetése szerdán délután 
3 órakor ment végbe Budapesten.

— A helybeli kölcsönös segélyző egylet 
szives volt a nőipariskola javára 10 forintot 
küldeni, mely adományért **z utón is köszö
netét nyilvánítja a ri'.egylet elnöksége.

— Kanyaró mindenfelé. A varmegye terü
letén legújabban Tisza-Eszlár es Eszeny köz
ségekben lépett fel a kanyaró járvány a 
gyermekek közölt. E/.láron a hetvenet meg
haladja a megbetegedett gyermekek száma.

— Fogházvizsgálat. Báró Feilitzsch Rerthold 
főispán a fogházvizsgáló-bizottság tagjai tár
saságában e hó 10- n megvizsgálta a heiy- 
beli kir. törvényszék fogházát. A főispán és 
bizottsági tagok teljes elismerést fejezték ki 
a tapasztalt rend és tisztaság felett. Hogy a 
nyíregyházi fogházunk ma már országos hí
rűvé vált tisztaságáról és mintaszerű rendjé
ről első sorban a H íbisz Sándor fogházfel
ügyelő érdeme, ki erélyével és szakértelmé
vel emelte azt mai megérdemelt hírére.

— A büd-szent-mihályi kettős rablógyil
kosság. Mintegy másfél ev előtt nagy port 
vert lel az egész országban az a bűneset, 
mely Bűd-S/.ent-Mihalyon történt. Rejtély es
ség dolgában hasonlít a Szimon A n na-Bői - 
csev-féle bűnesethez. Az eset a következő: 
Schwarcz Adolf nős, családos, vagyonos, bűd- 
szentmihályi szabó szerelmi viszony folyta
tott több even át Dombradi Zsuzsa menyecs
kével, a ki pedig az özvegység szomorú ke
nyerét ette. Egy szép őszi napon Doinbrádi

N Y 1 R  E  G V H A Z A.

Zsuzsa Schwarcz Adolf tanácsára 500 írtért 
eladta a házát s magához vette hat hóna
pos gyermekét, átment a t.-löki állomásra, 
hogy onnan Polgáron és Abonyon át Buda
pestre menjen, a hová megállapodás szerint 
Schwarcz Adolf is követte volna. Schwarcz 
is eltávozott akkor hazulról, állítólag Buda
pestre, a hol árukat vásárolt be s onnét sze
relője és gyermeke nélkül tért vissza. Egy 
hó múlva Szabó Sándor Dombrádi Zsuzsa 
sógora Dombrádi Zsuzsa aláírásával levelet 
kapott, melyben sógorát és nővérét igyek
szik megnyugtatni sorsa lelöl, sőt a levélben 
rokonai előtt azzal is dicsekszik, hogy a vá
rosban egy nagy úrral ismerkedett meg, ki 
tejbe-vajbu füröszti; selyembe, bársonyba 
öltözteti. Később ineg Schwarcz kapott Becs
ből egy levelet Dombradi Zsuzsa aláírással, 
melyben viszont a menyecske azt Írja, hogy 
megunta az eletet s gyermekével együtt 
Amerikába vándorol. Ez a levél keltette föl 
a gyanút tulajdonképen Schwarcz ellen, 
mert a csendőrség erről értesülvén, nagy 
apparátussal látott hozzá, hogy kiderítse, 
Dombradi Zsuzsa hol turiózko tik a gyerme
kével. Hónapokig nyomoztak minden ered
mény nélkül, inig múlt év márczius I i-áu 
Egyek község határában, a Tisza partján 
egy kilcncz hónapos gyermek bubáját, majd 
Abád község bUárában, egy 1» éves nő 
holtestét fogták ki t Tiszából. Agnoszkálás 
után Szabó Sándor és felesége tVlösmerte 
az eltűnt gyermeket és anyját. Erre a tör
vényszék Schwarcz Adolfot letartóztatta s 
rablógyilkosság büntette miatt vad ala helyezte. 
Hosszas vizsgálat után november hóban 
megtartották a végtárgyalásl. A törvény
szék egy heti izgalm is tárgyalás után 
Schwarcz Adolfot a vad és következményei 
alól felmentette. A debreczeni tábla, a múlt 
napokban foglalkozott a búnügygyel. A ta
nácsban bessenyei Szeli Farkas tanácselnök 
elnököli. Hosszas tanácskozás után a tábla 
is helyben hagyta a törvényszék fölmentő 
Ítéletét s igy máig sem tudják ki gyilkolta 
meg a szép Dombrádi Zuizsat és artatian 
gyermekét.

Meglőtt korcsmáros. Schwarcz Mór 
demecseri korcsmarost e hó 5-en este az 
ablakon keresztül meglőtték. A lövés azonban 
szerencsére nem jól tatait úgy. hogy sebeiből 
pár hét alatt teljesen felépül. A tettest Di- 
róczi Benő demecseri lakos személy éb'ii 
kinyomozták és átadták a nyíregyházi kir. 
ügyészségnek.

—  Vadászat Ibrányban. Boschán Jakab 
ibrányi birtokán vasárnap kórvadászat tarta
tott, melyen a nyíregyházi vadász-társulat 
több tagja vett részt. Az eredmény VM nyúl 
es 5 fogoly volt.

A Várkonyi-féle bűnügyben a lapok 
közlése szerint tegnap kellelt volna a vég
tárgyalásnak megtartatni. Hogy honnan ko
rült ki e hir? ellenőrizni nem lehet, azonban 
a valóság az, hogy a kir. törvényszék a vég- 
tárgyalásra még ki sem tűzhette a határ
napot.

— A „Szabolcsi Képes Naptár,44 melyről 
lapunkban már megemlékeztünk, megjelent. 
Ez a maga nemében nálunk teljesen uj vál
lalat a szokásos naptári részen és egyeb 
tudnivalókon és a komoly és könnyebb tar
talmú dolgozatokat tartalmazó változatos 
szépirodalmi részen kívül részletes c z im tá r t  
foglal magaban, amelyben nemcsak a vár
megye területén létező hivatalok és közintéz
mények czimjegyzéke, hanem az összes ke
reskedők és iparosok névjegyzéke is feltalál
ható. A naptár szépirodalmi részét, amely
ben dr. Prok Gyula, dr. Bartók Jenő, dr. 
Springer G<‘za. dr. Vietórisz József, Mosonyi 
(Morauszky) Ferencz, dr. Szesztay Zoltán, 
stb. dolgozatai találhatók, lapunk társszer
kesztője állította össze. A naptár ára I ko
rona. Kapható a Ferepczi-íéle könyvkeres
kedésben.

—  A posta és a közelgő Ünnepek. A ka
rácsonyi és újévi ünnepek alkalmával a posta 
forgalma az egész országban, rendkívüli



mérveket ölt, melynek akadálytalan és pon
tos lebonyolítására a posta igazgatóságok 
mar is széleskörű intézkedéseket tettek. De a 
nagy közönség se mulaszsza el saját érdeké
ben az alábbi szabályok pontos betartását:
1. Pénzt legczélszerübb postautalványnyal 
küldeni; küldhető azonban szabályszerűen 
pecsételt levélben is, de más tárgyakkal egybe 
csomagolni sem pénzt sem ékszert nem sza
bad. 2. Csomagolásra faládácska, vesszőből 
font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges 
vászon, kissebb értékű s csekélyebb súlyú 
tárgyaknál pedig legalább is többrétű erős 
csomagoló papír használandó. Újságpapírba 
es ezukorpabirba csomagolt tárgyak postai 
szállításra nem fogadtatnak el. Vászonba, 
vagy papírba a csomagokat szorosan kell 
begönyölni, gömbnélküli zsineggel többszö
rösen és szorosan átkötni, a zsineg keresz- 
te/.ési pontjain pedig jó minőségű pecsét
viasszal oly módon lepecsételni, hogy az 
egymásra fektetett vászon- vagy papirrétegek 
közti nyillásokon a tartalomhoz hozzáférni 
ne lehessen. A pecsételésnél vésett pecsét- 
nyomó használandó. 3. A czimzésre kiváló 
gond fordítandó s a Budapestre és Becsbe 
szóló küldemények czimirataiban a kerület, 
utcza, házszám emelet és ajtójelzés stb. is 
kiteendő. %. A cziinet magára a burkolatra 
kell irni, de ha ez nem lehetséges, úgy a 
ezim fatablára, bőrdaradra vagy erős leinéz- 
papírra írandó. Ezen czirniratot erős zsineg
gel. vagy dróttal tartósan a csomaghoz kell 
kötni. Papírlapokra irt czimeket mindég
• gesz terjedelmében kell a burkolatra föl- 
ragas/.tani s ezen kívül a csomagokat zsi
neggel úgy átkötni, hogy a zsineg keres/te-
• se a ezimiraton legyen. Fölötte kívánatos, 

hogy a föladó nevét és lakását, tova <bu a
• zimirat összesfadatait feltüntető papírlap 
» ezedula) magában a csomagban is bent 
legyen arra az esetre, hogyha a burkolaton 
levő czimirat lecsúszik, elveszne vagy pedig 
olvash.illanna válnék, a küldemény bizott
sági fölbontása utján, a jelzett ezédula alapján 
a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. Kívá
natos továbbá, liogy a föladó sajat nevét es la
kását a csomagon levő czimirat felső részén is ki
tüntesse. 5. A csomagok tartalmát úgy a czimira- 
ton,mint a szállítólevelén, szabatosan és részle
t e in  jelózni kell. A Budapestre és Becsbe # 
szóló csomagokon és szállítóleveleken, ha 
azok élelmiszereket, vagy fogyasztási adó alá
• 'O tárgyakaat tartalmaznak, (husneinü, sze
szesitalok, stb.) azok mennyiségének tüzetes 
kiírása is szükséges (pl. egv drb szalonna I 
es fél kiló, egy pulyka 3 kiló, két liter bor, 
stb.) A tartalom ily részletes megjelölése a 
fogyasztási adó kivetése szempontjából szük
séges és a gyors kézbesítést lényegesen elő
mozdítja.

Elfogott libatolvaj. Baus Zsuzsi és az 
ücscse András hat darab libát loptak a na
pokban egy tanyán, s két zsákba dugva a 
prédát, vígan mentek hazafelé, mikor a ke
rülő észrevette őket. A fiú elfutott, a lányt 
azonban elfogta a kerülő. Most már mind 
a kettőn a rendőrségnél vannak. Valószínű, 
hogy a tanyakon az utóbbi időben sűrűn 
előforduló aprómarha lopásokat is ők követ
tek el.

— Gyilkos dohánytolvaj. Kelemen János 
lakói dohányost .Szabó Ferencz keresi lakos, 
aki a pajtából dohányt akart lopni, lelőtte. 
Szabó Ferencz azzal védekezik, hogy Kele
men dohányt akart lopni Ennek azonban 
ellene bizonyít Kelemennek becsületes múltja 
s főleg az, hogy Kelemennek birtokában sem
miféle tárgy nem volt, a dohánypajta alja 
pedig ásóval volt kiásva. A kiásás a lövés után 
tetethetett, a büncselekmeny palástolása czél- 
jaból. A bűncselekmény oka hihetőleg az az 
adósság, amelynek megfizetését Kelemen 
Szabó Ferencitől követelte A vizsgalat egyéb
iránt folyamatban van.

—  A lélek élete a sírban. Ez érdekes 
tárgyról igen szépen irt czikket találunk a 
Nagy Képes Világtörténet 2-ik fűzeiében. Az 
egyptomiakról szól. ős-időkről, de annál ér

n y i h e o v i i á z a .

dekesebb ma, a spiritismus újonnan fellen
dülő divatában. — S a mi fő, a tudomány 
szorgalma folytán ma már oly igazán, oly 
tisztán ismerjük a régi Egyptom életét, mint 
akármelyik modern államét; sírboltjaik falán 
talált érdekes reliefjeik megörökítették egész 
életüket. Hittek a lélek földöntúli életében, 
de azt nem választották el a testtől teljesen. 
A ’emetetlen halott lelke hazátl.inul bolyong, 
s nőnél gazdagabb sírban fekszik a Üst, 
annál dusabb maga a lélek is. A szétroncsolt 
testtel együtt szenved a lélek. Azért balzsa
mozzák be a hullát, azért rakják tele a sir 
egy kamaráját az elhunyt szobraival, mert 
azt hiszik, hogy a lélek minden uj képmásá
ban uj létalapot nyer. Azért a szobrok 
realisticusan hívek, hogy a lélek a maga 
hüvelyére ismerhessen benne. A lélek élete e 
testtől lügg. Látja magát u falon, amint 
vadászni megy, és ő is vadászni megy; latja 
reliefben, hogy feleségével eszik és iszik, és 
valósággal az tette. A kép kézművesei tény
leg dolgoztak neki. — Oly gazdag volt az 
egyiptomiak fogalma a halál utáni I tről, s 
oly ga/.dagok voltak kegyeletben és hitben, 
hogy városaiknál nagyobbak voltak sírvárosaik, 
palotáiknál sírpyramisaik. — E gyönyörű 
felfogásról, ez «*rdekes sajátosságról bőven 
és érdekesen szól a Nagy Képes Világtörténet, 
2. tüzete. Igen szerencsés ötlet volt a kiadók 
részéről, hogy ez érdekes munkát hetenként 
megjelenő :ip kros füzetekben is közre
bocsátják, lehetővé téve, hogy igv mindenki 
megszerezhesse. Kivált a tanuló iljuságnak 
kellene e kedvező beszerzési módot igénybe 
venni. A füzetek minden hazai könyvkeres
kedésben kaphatók. Azonkívül elő is fizet
hetni rá postautal vány nyal a kiadóhivatalnál, 
(Révai Testvérek, történet vállalata, Buda
pest, Ollői-ut 18.) ♦; füzetre 1 frt 80 krral, 
12 füzetre 3 frt 00 krral. A jelen füzet 
illuszfrátiói közül külön is ki kell emelnünk a 
„Mediumi házaspár* Nofrit es Ráhotpu szob
rait, Khafri úlőszobrát s a sphinx templomot, 
mindmegannyi művészi alkotások az akkori 
időből.

— Komoly irány, könnyed szellem, hatá- 
| rozott nemzeti törekvés jellemzi a .Magyar- 
I ország* politikai napilapot. Nem hajlong 
| ide-oda, nem üzérkedik politikai meggyőző- 
I déssel, egyenes **s nyílt, mint a magyar ein- 
| bér lelke, azért féri annyira közel a magyar 
] nemzet szivéhez. A . Magyarország* fél év- 
I tizede visszanyúló múltjában páratlan elő- 
I haladást tett. A művelt magyar társadalom 

t refogad la, megkedvelte és nagyra nevelte, 
úgy hogy ma már a .Magyarország* a leg- 

j elterjedtebb és legolvasottabb lapja a ma- 
! gyár közönségnek. A .Magyarország* való- 
; sággal irányt szab es egyesíti maga köré a 

művelt magyar társadalmat. B írtba Miklós 
az ő páratlanul ragyogó tollával megragadja 
az elmeket, úgy hogy politikai és társadalmi 
különbség nélkül mindenki meghajlik az ö 
tollának szépsége és varázsereje előtt. — A 
.Magyarország* minden sorában komoly és 
emelkedett, nem hódol a modern léhaságok
nak, de eleven, gyors es szórakoztató. Azért 
kedvelt lapja a magyar családoknak. A „Ma
gyarország* felelős szerkesztője Holló Lajos 
országgy. képviselő, kívüle közéletünk és Író
ink kitűnőségeinek egész sorozata tartozik a 
.Magyarországához, igy Inczédy László, Dáz- 
mándy Dénes, Móra István, Vértessy Arnold, 
Bartók Lajos, Szabóné Nogáll Janka és a 
régi és uj iroi nemzedék sok más jeles tagja. 
A „Magyarorszag* előállítási módja a modern 
technikai haladásnak igazi példaképé. Becsesei, 
Berlinnel és az ország nagyobb városaival 
direkt telefonösszeköttetéseket tart fenn, 
híreit és tudósításait a leggyorsa 'bán és leg
alaposabb fórt ások hói meríti. Ez teszi lehetővé, 
hogy a , agyarország* a többi lapokat egy 
félnappal megelőz-. A .Magyarország* reggel 
mar az ország legtávolibb részeiben is ott 
van. Hozzi a kimerítő országgyölést, a bél
és külföldi tőzsdei tudósításokat, kitűnő 
regényeket, tárczákat. stb. stb. A .Magyar- 
ország* előfizetési ára egy évre 14 frl, 
negyedévre I frt 50 kr.. egy hóra 1 frt 20 kr.
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C sa k  a z é rt  Is  jubilálunk!
Hiába tetszik mondani kedves János 

bátyánk, hogy hallgassunk! hogy ne üssük 
dobra e mély titkot, melyet nekünk csak 
egy sóhajként fedezett fel! Nem! Nem ! nem 
hallgatunk ! Hadd tudja meg mindenki, akit 
illet, nem félünk, ha elöljáróink megtudják 
is, hogy mi ma jubilálunk. Igen ! ami János 
bátyánk 25 éves köztisztviselői jubileumát 
üljük meg!

Hiába minden hallgatási parancs, minden 
sajnálkozás! Avagy azt tetszik gondolni, 
hogy mi a saját lelkiismeretünket eltudjuk 
némitani a hallgatás által? Óh nem. Hiszen 
a rövid idejű pályafutásunk alatt csak most 
akadtunk egy oázra, hol a természet ritka 
szépségű fenségében gyönyörködhetik lelkünk. 
Nincs ezen zöld szigeten egyetlen pipacs, 
katáng kóro, vagy mérges kökörcsin. Nincs 
tövis, nincs csúszó-mászó hüllő, nincs raga
dozó állat! El-el mereng lelkünk ez oáz 
gyönyörűséges harmóniáján, hol a legneme
sebb virágok, füvek és Iák termik azt a 
gyümölcsöt, melyet mi annyira szeretünk, 
annyira rajongunk értök, — hogy bár fáj 
lelkünk az eddig kapott tövisektől, — e fáj
dalom elenyészik, sebeink behegednek, remé
nyeink újra élednek, ha enyhet adó pázsitján 
nyugodva, balzsamos illatát szívhatjuk az 
édennek.

Igen! kedves János bátyánk! ez oáz 
te vagy. Huszonöt évi munkásságod ideje 
alatt nem kísért teged a közönség taps
vihara, nem zugó éljenzése, sőt elöljáró, ki
váló kegye sem igen mosolygott feléd, mert, 
mint a tavaszi ibolya az avar alól terjeszti 
szét kellemes illatát; — mint a csalogány, 
mely sűrű bokrok árnyékából hallatja dalát, 
— gyönyörködtetik az élvezőt anélkül, hogy 
látnák a kellemes érzések okozóját, úgy a te 
munkásságod is. mely példálanul eredményes 
s teljes megnyugvást keltett a közönségben, 
nemes lelked, fennkölt gondolkodásod, az 
emberbaráti szeretettől hévvel dohogó szived, 
együttvéve megteremtették hivatalod szamára 
a minta szerűséget, az A B. C lapok, a/, 
irattar aktái élő trinui hivatalos órát. pihenést 
és fáradságot nem ismerő munkádnak, nagy 
tudásodnak s önfeláldozó szorgalmadnak, d * 
szerénységed s a feltűnést kerülni igyekvő 
természeted, a századvégi reklám csinaias, a 
fényes kirakat alkalmazásának mellőzése, .i 
csendes munkásság s önzetlen tiszta jellemed : 
bár mindenki tiszteletét és becsülését meg
szerezte neked, mégis a nyugodt lelkiismeret 
és önbecsérzetnél nincs egyebed, s nem i- 
törekszel egyébbre.

Legyen elved ezután is az eddigi, s kér
jük a gondviselést, hogy a mai napon adjon 
neked ujult erőt, munkakedvet és jó egész
séget, hogy a nyíregyházi kir. törvényszék 
főtelekkönyvi őrei, ami kedves János bátyán
kat Margita János telekkönyvvezető urai 
megelégedésben és jólétben sokáig éltesse! s 
láthassa megvalósulni mindazt, amit szive- 
lelke elérni óhajt.

Hiába tiltotta meg kedves János bátyánk, 
mi ma csak azért is jubilálunk, pedig tudjuk, 
hogy e publikációért megneheztel reánk, d-* 
hát mi nem tudunk tiszteletére aranyai, 
tömjént és mirhát vinni s ujjongó örömünk
nek sem tudunk másként kifejezést adni. 
miuthogy határtalan tiszteletünk s becsülésün
ket ez utón nyilvánítsuk. Majd 15 év múlva, 
ha a munka, szeretet és becsülés buberaiia 
pihenni fog térni, megfogja nekünk bocsátani 
e merényletet, addig pedig kérjük, hogv 
legyen szeretettel közöltünk mint nap, u h u m  

körül, mint igénytelen bolygók forgolódva 
tőle fényt, meleget és világosságot kölcsönöz - 
hessünk. Is,raz t isz te lő i.

A p ró ságo k  a hétről.
A debreczeni tanári-kör vasarnap dél

előtti gyűlése után a Korona butiét-térin• - 
ben gyűllek össze kedélyes lakomára a tana • 
rok és a .tanügybarátok".



6 N Y  I R  E G  Y H Á Z A ,

Hogy tósztokban nem volt hiányosság, 
— no azt ez egyszer csakugyan felesleges 
m ondani is.

A kom olyabb leiköszöntők után m iha
m ar sor kerül a v idám abbakra is.

Ezek során dr. Vietórisz tanár felemlí
te tte  a többek között, hogy két év előtt a 
debreczeni tanári kör ugyancsak Nyíregyhá
zán ta rto tt gyűlése utáni banketten  a pohár
köszöntők egyikében a  tanárokat vigéczeknek 
nevezték el.

Ez a  visszaemlékezés ado tt okot S z ia -  
b o czky  I m r e  tanárnak  egy mindvégig m ulat
ságos és szellemes poharköszöntőre.

Kifejtette egész részletesen, hogy a ta- 
narok csakugyan vigéczek. A tudomány vigé- 
czei. Az iskolák a boltok, az árucsarnokok. 
Ezekben árusítják a tanárok portékáikat. 01- 
csón szolgainak vele. Sőt ingyen is, a tan
díjmentes, — és ráfizetéssel az ösztöndíjas 
ianulók részére. Az értesítők és bizonyítvá
nyok a saldirozott számlák; az olyan „kun- 
c^aftok'-nak azonban, akik fizetni nem tud
nak, halasztást is engednek, söl újabb, vagy 
teljes fizetésképtelenség esetén egy egész esz- 
n-nd-jre tartják vissza őket vevőik között, 
bár a végképen rossz fizetőket utoljára ők 
is kilökik.

Ilyenformán fűzte tovább gondolatait, 
amelyekért örökre kar, hogy gyorsíró kéz 
lel nem jegyezte.

*
Meg-megujuló vidám derültséget s a végén 

viharos tetszést idézett elő a S .  S za b ó  József 
debreczeni tanár verses polurkőszőntője is, 
amely hangzók vala eképen:

V ietórisz József, c Je s  atyám fia,
Hozzád szólok , m ert készt h azád  T irpakia.
Ez ő sm agyar föld. m it S zabo lcs tett alapnak. 
Hol idegen tőn is m agyarok  fakadnak.
Ezt. m elyet körü lvesz a  nyírségi róna, 
M egszállotta m ost a  kálv in ista  Kóma.
De mily m egszállás e z ! —  im a jó  tirpákok.
• delnek  b ennünket, m in t v enJegbará to t.
Ez a  szives látás leköt, m eghat engem .
—  M égse a tirpákok  d icsőségét zengem . 
Azokról szólok, kik m eganny i daliák 
Bejővén m ag y arrá  tették  T irpákiát.
E s am ikor őket veszem  a nyelvem re.
Édes honi nó ta  c sendü l a  fü lem be.
Szállva szellő szárnyán, zúgva áradattal 
Messze vidékről, amelyről így szól a d a l : 
„Hallottad-e hírét Gcmer varmegyének,
Meg an n ak  a  híres pelsüczi tcmlecznek.**
Nem véletlen m űve, nem  ephem er dolog,
H ogy e föld G öm örrel összeházasodott.
Százados kötelék ta rtja  őket fogva,
A >zép T irpák ia  o n n an -o n n an  ho rd ja  
Erős völegényit, k ikért lánggal érez.
Hü m aradva m indig e lső  szerelm éhez.
P apok cs tan áro k  egész légiója 
Jö tt ide Csömörből száz esztendő óta.
S tót T irpak iáhan  a  m ag y ar érzelm et 
Terjesztve az  édes, zengő honi nyelvet.
Eszszcl, tu d o m án y n y a l buzgón  m agyarázva, —  
lm  m a szívvel, szóval m agyar Nyíregyháza.
—  Ily aposto loka t ad o tt Csömör béreze.
Kószálj sa so k a t a Nyíri cserjésbe.
Sőt ad fo ly ton , m ert h a  híreim  nem  csalnak , 
f s a k  a  tan á ro k  közt m a is hárm an  vannak . 
M indhárom  a  város m éltó büszkesége,
Az egyház s iskola  d ísze, dicsekvése.
Mit m agyar szív érez, m agyar tu d o m án y  tud , 
Szivükben, eszökben  és fény t á rasz t rá ju k . 
T an itnak , nevelnek , m int ha jlék o n y  ágat,
Derék fiakat az eg y h ázn ak , hazának .
így  hen n ö k  s álta luk  —  m in t a  régi ének  —
Híre, neve m egvan G öm ör várm egyének. —
—  P oharam at m ost há t érettük  em elem . 
Em eljük  m in d n y á jan , k oczcz in tsanak  velem  : 
Hogy a k iket kö rnyez szerete t, tisztelet, 
M artinyi, Leffler és P orubszky  éljenek !

A felköszöntő folyamán azonban han
gos tiltakozások hallatszottak, hogy a híres 
t G em er“ vármegye nemcsak hárotn tanárt 
szolgáltatott a nyíregyházi főgimnáziumnak.

Hat tanár vallja szülőföldjének az erdős- 
berczes kits fíömört.

Sőt a nagy lelkesedés magával ragadt 
egy hetediket is, aki anyai ágon akart just 
formálni a gömöri származáshoz.

Felállott azonban erre a város polgár- 
mestere s egy váratlan fordulattal alaposan 
elejét vette a Coriolárikodásnak.

Elmondta, hogy hiszen sokat, nagyon 
sokat köszönhet a mai Nyíregyháza Gömör- 
nek; — de volt idő, mikor egyebet se tud
tak itt Gömör vármegyéről, mint hogy ott 
készítik a hires-nevezetes . . . csutorát!

És ettől a pillanattól kezdve a csutora 
lett a bankettezők jelszava, akár csak a vi- 
gécz két év előtt.

*
Haladunk. Nagyvárosiasodunk.
Meri e tagadásba venni valaki?
Hát azok az élénk zöldre festett posta

kocsik, amelyek a múlt csütörtök óta járják 
a város utczáit, nem a nagy városiasodás két
ségtelen bizonyitekai-e ?

A postai csomagokat házhoz szállítják. 
Az utalványokat készpénzben űzetik ki a 
boldog halandóknak. Az utczáinkat villamos | 
lámpák világítják. Sőt sugárutunk is kinyílik I 
a jövő tavuszszai, ha ugyan kinyílik. „Sőtebb* i 
villamos vasulunk is lesz, amikor lesz.

Es „legsőtebb* telefonhálózatunk is volna, 
csak az a kár, hogy meg mindig .kuka az 
istenadta!“

*
Bakfis társaságban történt. Javában folyt 

; a Iracscs. midőn hirtelen nyílik az ajtó s 
belép egy lialalember.

Nyomban felpattan helyéről egy bogár- 
szemű kis lány, ünnepélyes urezot ölt s olyan 
hangon, mintha legalább is saját életének 

j veszélyeztetéséről volna szó, deklamálni kezd :
— Nos mi Uj>.ig r Beadta Szilágyi a le

mondását? Bukik a kabinet? Hát Bánflfy ? 
Nos beszeljen, beszeljen! És idegesen dobbant 
a lábával, fejét halra veti. úgy, hogy lazán 
odutiizötl pompás hajfonadékai leomlanak.

A halai ember, ki tan mindenhez ért, 
csak a politikához nem. megszeppent a tü
relmetlen angyal ostromlásától, zavartan 
hebegi:

— Gyönyörű haja van!
— Kinek. Bánfl'ynak ?
— Nem, magának .
— Ja nekem! Hl centiméter, különben 

tudja tavaly Hü volt, de ötöt szétajandékoz- 
tam . . .

A fiatal ember mosolygott — befele: 
meg volt mentve.

Bánllv. az obstruktió, % lemondások hir
telen elmerüllek.

Szerencse, hogy nálunk még nem lehet
nek nők a parlament tagjai. A parlament 
intim találkák gyülhelyét jelentené, a politi
kai meggyőződ'st a szerelem helyettesítené 
és igy tovább. Szóval kedélyesen menne a 
dolog, feltéve, hogy a t. honatyák nagyobb 
kontingensét nem — Madarászok vagy Jani- 
csáry-k képeznek.

CSARNOK.

A nagy semmi.
— Irta. G eorge B onaam our. — 

Regnault Maximé gépiesen megállóit 
dolgozó szobája nagy velenczei tükre előtt. 
Megerősítette fehér nyakkendőjét. Szálas, 
karcsú termetén lehellett finomságával feszült 
a fekete frakk. Uagyadt mosolylyal visszaült 
íróasztalához, a melyen rózsaszín borítékos 
aktacsomókból még szanaszét heverő egyebb, 
Írásokból avas tintaszag áradt a szoba 
levegőjébe.

Kegnaull híres bűnügyi védő, azok az 
Írások pedig a legaljasabb emberi bűnök 
krónikái. Az ügyvéd minden visszataszító 
érzés nélkül forgatta a lapokat; régen le
küzdötte az undort, a mit a hit ványság kelt 
a tiszta emberben.

Élénk képzelő tehetsége olvasás közben 
hatalmasan működni kezdett. Megelevenedett 
az elfakult papiros, megmozdultak a színtelen 
sorok, alakok keltek ki belőlük, emberek, 
akinek arczán lelkűknek minden indulata 
tükröződött. Gyűlölet, irigység, féltékenység 
sugárzott a szemeikből, ott lészkelt a szájuk 
szegletén, olt viharzott dühös taglejtéseikben, 
a melyekkel ezek a fantomok szinte fenyegetni 
látszottak ügyvédjüket, akire félénk vagy 
czinikus vallomásaik titkát bízták: nyomoru
kat vagy lelkűk aljasságát.

Ez este azonban Regneault ügyvéd szo
katlan bátorságot erzett; ez a munka, mely
nek máskor egész szcnvedélylyel áldozott, 
leküzdhetetlen undort keltett benne.

Nagy hirtelen léire is dobta az akta- 
csomót, amelynek tanulmányozásába bele
kezdett. Elvágyott innen, ki a szabad levegőre 
s szinte megfájdult a szive a kívánságtól: 
feledni a sok szégyent, aljasságot, bút, bajt, 
a miben hivatása belekeverte. Amint azon
ban szökni akarna dolgozószobájából, jegyzék
elefántcsont sárga szinü lapjáról szemébe 
ötlik a reszkető kézzel odavetett jegyzet: 
Madame Hardillier, csütörtökön este hat 
órakor a naptár rovatában pedig vörös 
belükkel: deczember 10.

Megrohanták az emlékek.
Viszont látta Robignyék szalonját, ahol 

először találkozott vele.
Rögtön lekötötte sajátságos bája a 

fiatal asszonynak; ovál arcza es mályva- 
színes szemei az isteni Jucundeéhoz hasonlók.

Mint a Leonardo da Vincii képe, 
Hardillier asszony fürkészbetetlen mosolylyal 
mosolygott reá. ami az ügyvedet végkep 
rabjává tette. Ez asszony szerelmet és miszti
kus bübájt lehelt leié. Regnault megtudta 
Robignyéktó) a fiatal asszony kényes helyze
tet ; állami küldetésben a szélső Keletre 
utazott s csak kevesen tudtak, hogy ez a 
küldetés csendes prelúdiuma egy váló- 
pörnek . . .

Első találkozásuk, rövid beszélgetésük 
felzaklatla az ügyvéd nyugalmat; nem tudott 
aludni, róla álmodozva ébrén töltötte az 
éjjelt. Mikor nemsokára viszontlátta. Regna
ult nagy gyönyörűséggel eszlelte, hogy a 

1 kedves teremtés annyira hatalinaba ejtette 
' szivet, mintha a kezelje tartana; finom teher 
l kezeljen, a melyen egyetlen gyűrű sem 
I ragyogott.

Hosszt) napokon át udvarolt neki s el- 
! keserítette az asszony mosolygó szilárdsága. 

Amikor végre győzött, a szerelem részegitó 
gyönyörében glórias lénybe öltözött a világ 
körülötte. A dolguk, a tárgyak oly szépség 
mezében jelentek meg neki, amiről eddig 
halvány sejtelme sem volt. Az agya, a keble 
dagadt az érzelmektől, erős volt, büszke 
volt, a szava férfias csengésű ; fiatal kartársai 
irigyelték.

Ebben a remegő extázisbán eltöltött 
körülbelül egy esztendőt. Sem az asszony, 
sem ő nem gondlt arra, hogy ennek vége is 
szakadhat. Pedig hát vege szakadt, kímélet
lenül brutálisan.

Az ügyvéd hónapokon keresztül érezte 
a hirtelen szakadás lesújtó hatását.

Egy este Hardillier asszony váratlanul a 
lakásán termett. Nagyon halvány volt és 
reszketett. Szó nélkül leült, levelet vett ki a 
zsebéből és odanyujtotta a kedvesének. 
Regnault olvasni kezdte a levelet és minél 
előbbre haladott, annál élesebben érezte, 
hogy ezer fájdalom nyilai hasogatják szivét. 
Az asszony csöndesen zokogott e közben s 
könyek nedves barázdákkal szántottak el 
szép arczát. A levélben Hardillier ur mar 
Havreból jelentette a feleségeitek, hogy be
fejezte küldetéssé!. Huszonnégy óra múlva 
Parisban lesz.

— Micsoda pokol nyilik meg előttem I 
zokogott a fiatal asszony s Regnault nyakaba 
borult, a férfi pedig szólni se tudott a meg
lepetéstől. A szerelmesek másnap egy rakodó 
parton találkoztak, hogy eszeveszett végső 
búcsút mondjanak egymásnak.
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Utazása közben Hardillier ur több rend
beli névtelen levelett kapott s a gyűlölet, a 
gyanúsító féltékenység a messze Keletről 
hanyat-homlok visszakergette Párisba.

— Ettől az embertől minden kitelik, 
kepes arra, hogy magával vigyen, felbontsa 
leveleimet! szólt remegve az asszony, a mikor 
Kegnault meg egy végső találkát kért tőle. 
Talán később. — Szeressen addig is bátor 
szerelemmel.

Elváltak és nem látták többé egymást- 
Ennek most éppen három éve.

Kegnault képzeletében fölidézte a végső 
bucsujelenetet; a rácsos kőpartot, az elhagyott 
utat, a sarkon a íiakcrállomást. Este hat óra.

Három esztendő! Majd, hogy örömet 
érzett, amikor e szavak belehangzottak emlé
kei zsibongó vásárjába. Amint elszakadt a 
kedvesétől, neki vetette magát a munkának, 
hogy elkábuljon vagy feledjen. Szenzácziós 
bűnügyeket vállalt, rövidesen híres ember 
lett belőle. S most Robignyék, öreg barátai 
s szerencséjének hűséges munkalói, meg 
akarják házasítani.

Ma este is nálunk vacsorái, hogy elő
ször találkozzék azzal, akit Robignyék neki 
szántak. Madeleine imádni való angyal, 
tökéletes teremtés, mondják. S ő szeretni 
fogja, szeretni akarja, szenvedélyes lelkének 
minden exaltált hevével, odaadni magát, 
mint Hardilliar asszonynak . . .

Kegnault elébe sietett.
A belépő asszonyon semmi izgatottság; 

észre sem veszi, hogy Kegnault kezet nyújtja 
neki. Ügyvédi irodában érzi magát s leül, 
mint a többi ügyfél, mint valami közönséges 
kliens . . . Aztán rövidesen, nehány perez 
alatt előadja jövetele czélját. Kegnault csupa 
kaczérságbol viszonozta hűvös kiméri maga
tartását. Amint elvégezte, felkelt, könnyedén 
biczentett a fejével, az ügyvéd az ajtóig 
kísérte, hivatalosan és hidegen.

— Köszönöm.
— Ajánlom magamat.
Ugyanaz a hang ejtette e szavakat, 

amely még csak nem régen szerelmes bizser
gésbe hozta egész valóját. Az ajtó becsapó
dott, a tiatal ember magára maradt, csupán 
tinóm ibolyaillat párái úszkáltak a levegőben.

Kegnault visszatért dolgozószobájába. 
Olyan jeges hidegség költözött a szivébe. 
Lesújtotta ez a talalka. Imádták egymást s 
tgyütt rezgeti szivük minden parány ideg- 
szála ; hónapokon at csupán ezért az asszo
nyért élt, ennek az asszonynak; a szive 
dagadott a látásán, a hangja megrészegítette.
S ezt az asszonyt most, nehány perez előtt, 
mikor ott ült a szobájában, a piros bársony 
karosszéken, oly messze érezte magától, 
mintha sohse szerette volna.

Mintha hideg, éles pinczelevegőt szívna. 
Halálos undor kapaszkodott a szivébe, vég
telen keserűség fojtotta el akaratát, minden 
reményét. Fölemelte a fejét s megpillantván 
magát a tükörben, eszébe jutottak Robignyék. 
Madelein, a mai estebed, az eljegyzés . . .  A 
hideg borzongott a testén. Képzeletében előre 
latta. amint szereti a fiatal leányt, s a mint 
később ugyanaz a halálos hidegség lepi el 
szivét, mint most, mikor régi kedvesét [ 
viszontlátta . . .

— S ezt az asszonyt én őrülten , 
szerettem!

Kegnault remegett. Lesújtó tudatban 
felfogta a nagy semmit, minden emberi 
boldogság örvényét. Minek akkor megkísér
teni a boldogságot ?

Tollat fogott és levelet irt Kobignyéknak. 
Nagy hálával megköszönte, hogy boldog
ságáért fáradoznak, de a tervüknek — s az 
ő boldogságának — váratlan s elháríthatat
lan akadályok állottak útjába.

Különfé lék.
Koponya ét jellem. Pitard franczia tudós 

01 gonosztevő koponyáját vizsgálta meg és 
erről legutóbb jelentést tett a franczia em

bertani-társaságban. A megvizsgált koponyák 
valamennyi gazdája Uj-Kaledoniába küldött 
franczia gályarab volt. A koponyatan tudva
levőleg hosszú és rövid koponyákat és a 
kettő közt fekvő középkoponyákat különböz
tet meg. Ezeket a fogalmakat nemcsak az 
emberfajok megkülönböztetésénél, hanem bi
zonyos fejlődési fokozatok megállapításánál 
is fölhasználták. A gonosztevőkről azt tar
tották, hogy azok közt a rövidkoponyásuk 
vannak túlsúlyban. A franczia gonosztevő
kön végzett koponyamérések ezt a föltevést 
nem erősítették meg. Pitard ezeket a ko • 
ponyaméreteket a régi párisi temetőkből 
származott és valószínűleg különféle rendű 
és rangú személyektől eredő koponyákkal 
hasonlította össze és ekkor kitűnt, hogy a 
notórius gonosztevők és a becsületes párisi 
lakók koponyái közt a különbség nagyon 
csekély, csak épen az tűnt fel, hogy a go
nosztevők homloka többnyire rendkívül kes
keny. Egyebekben pedig a gonosztevők közt 
is a közepes koponyák voltak a leggyako- 
riabbak és hosszú koponya csaknem oly 
gyakori, mint a rövid. Ez is mutatja, hogy 
a koponyatan mennyit ér es hogy a kopo
nyák alkatából nem lehet az ember jellemére 
következtetest vonni.

Viktória királyné évekre nagyon öreg 
már, de cselekedeteiben és gondolkozásában 
friss es fiatal. Alig múlik el év, hogy kedvelt 
barmorali birtokán kissebb-nagyobh újítást 
és végeztetne. Az idén a kastélyt körülvevő 
erdőben kis cottageokat csináltatott, melyek
nek egészen különös rendeltetése van. Mint 
jó angol nő, Viktória királyné is sokat tart 
az ót órai teájára, de arnig Balmoralban 
időzik, teáját rendszerint nem a kastélyban, 
hanem mindennapos sétái vagy kikocsikázásai 
alkalmával valami útba eső teaházban szo.ta 
elkölteni. Minthogy azonban ezek a helyek

egy olyan öreg asszonynak, mint a királynő 
a kastélytól távol vannak, most a kastély 
körül, szabályos távolságokban gyönyörű 
kioszkok keletkeztek, melyek fanasztikus ele
ganciájukkal szinte költői látványt nyújta
nak. E *shontie“-k mindegyikében egy tea
szoba, egy pihenőszoba és egy igen csinos 
kis konyha van. A falakat fa faragványok és 
virágos tapéták borítják. A tetőt és a hom
lokfalát folyondár futja be. Ezekben a pom
pás japáni stilü teaházakban leázik a királyné, 
aki az ő fi ve o clock teáját bármely más 
étkezésnél előbbre teszi.

Tűzveszély az izzólámpáknál. A hőt, a 
melyed a villamos izzólámpák kisugárzanak, 
rendesen igen kevésre becsülik és általában 
kizártnak tartják a tűzveszedelmet, mivel az 
i/.zótestet a külvilágtól üvegkörte zárja el. 
Kísérletek alapján kitűnt azomban. hogy az 
izzólámpákból kiárado hő elég lehet arra, 
bogy gyúlékonyabb testeket lángra lobbant- 
• ásson. Ha az izzólámpát olyan edénybe 
teszszük, amelyben félliter hideg viz van és 
az áramot megeresztjük, a viz lassankint 
fölmelegszik, félóra múlva 38—40 fokú lesz 
és egy óra múlva forr. A celluloid az izzó
lámpánál már ót perez alatt meggyül, ha 
pedig gyapotba teszszük az égő izzólámpát 
az pár perez múlva megpörkölődik és nem
sokára lángra lobban.

S z e rk e sz tő i üzenet.
Z . F. Nyírbátor. Küvönettel fogadjuk «ive« 
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Hirdetmény.
Nyíregyháza vá

ros képviselőtestü
letének elhatározá
sához képest. a 
vasúti ut mentén 
fekvő s a város 
tulajdonát képező 
Morgenstern-féle fa
raktár terület 1899. 
évi január 1-től 1899. 
évi deczember 31-ig 
terjedő egyévi idő
tartamra folyó évi 
deczember hó 22-1 k 
napján délelőtt 10 
órakor a városháza 
tanácstermében meg
tartandó nyilvános 
árverés utján bérbe
adandó lészen.

Az árverési felté
telek előzetesen meg
tekinthetők a hiva
talos órák alatt a 
városi tisztiügyészi 
hivatalban.

Kelt Nyíregyházán, 
1898. évi deczember
6-án tartott kép
viseleti gyűlésből.

Májerszky Béla,
v. főjegyző.
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A .Karácsony- közeledtével mindenki már előre 
töri a fejét, milyen ajándékkal lepje meg övéit s 
mégis gyakran megtörténik, hogy nem érzi azt a 
benső örömet, mely az ajándékozással czélozva 
volt. Ennek oka az, hogy a vevő gyakran a leg
jobb akarat mellett sem képes olyan lárgyat találni, 
mely úgy Ízlés ének, mint követelményeinek teljesen 
megfeleljen. Ez okból — mint mar előre jeleztem 
is — részletes tudósítást teszek közzé mindazon 
szép és hasznos dolgokról, melyekkel üzletemet ez 
alkalommal is — mint más években — dúsan föl
szereltem annyival is inkább, hogy mélyen tisztelt 
vidéki vevőim is idejében tájékozhassák magukat 
s esetleg levőiben is megtehessek megrendeléseiket. 
Biztosítom a m. t. közönséget, hogy nálam minden 
föltalálható, amit csak apró és nagy gyermek a 
modern .Századvég* altat elkényeztetett szeme és 
szive csak megkívánhat!

Elsők azonban a gyermekek ! Övék a karácsony 
ünnepe igazan, s igy első sorban az ő örömeiket 
kezdem felsorolni! Babákat a babáknak!

Gyönyörű franczia bábák I írttól 10 forintig, 
alvó szemmel vagy a nélkül, díszes ingecskékben. 
vagy a legdivatosabb elegáns toilletckben, azután 
elpusztithatlan bőrtestű babák es sivitó gurulni 
babák a legkisebb babák részére. Babakocsik es 
ágyacskak. Babaszobák és elegáns bababutorok pe- 
lucheböl, fából es bambuszból. Mindennemű mosdó 
és toilette készletek. Gyönyörű porczellán evő es 
kávés szerviczek, mosdóasztalok tölszerelve bam
buszból. Baba kisasszonyéknak, úgyszintén fésű 
garnitúrák, czipők, harisnyák és tükrök. Álló függő 
lámpák és gyertyalartók a babaszobába. Gyönyörű 
faragott kredenczek és ruha szekrények matt fából. 
Kis varrógépek, melyeken igazán lehet varrni. Függő 
es fölállítható bab.iiiintak bambuszból. Azután min
den egyéb ami a Baba úrhölgy háztartásához szük
séges: Teljesen berendezett gyönyörű kis konyhák 
takaréktdzheiylyel, külön takaréktüzhelyek, konyha- 
edények fából, Zinkből és bádogból, kávédarálók, 
vasalok, mérlegek és kávémasinák, mosóteknők és 
kefeseprük, svájezi majorságok, istállók tehenekkel, 
lovakkal és szolgálókkal. I’apir babák dobozban 
számtalan toilettel. LTj rendkívül kedves játék!

Falovak és s/ekerek, hintalovak minden nagy
ságban 2 frt 50 krtól 10  írtig. Kisebb s nagyobb 
erős társzekerek és sörös kocsik. Ólomkatonák 
minden fegyvernemből: az osztrák-magyar ármá
dia teljesen képviselve. Nagyszerű várak, ostrom- 
ágyúk, katona- és tűzoltó-sapkák, puskák, kardok, 
dobok, trombiták és ostorok. Állatseregletek és 
vadászatok. Fűszerüzletek s ezukrászdák fölszere
léssel. Mozgó körhinták. Mechanikus játékok, amik 
á kor haladását e téren is a legélénkebben illusz
trálják, mint: remek kis vasútak önműködő loco- 
mobillal, biczyklizó, zenélő, ugráló, lepkét kergető, 
lovat hajtó, futó és erőmüvész, Glovnok mind ön
működő. A csökönyös szamár, kitűnő uj mulattató 
játék. Gummi állatok. Sivitó és tapsoló bolióczok 
réztányérral és mindennemű csörgők. Búgó csigák. 
Mindénnemü zenélő dobozok, mint: Symphonion, 
Ariston, sipláda, harmonika, zongorák, hegedűk, 
mandolinok és czimbalmok.

Richter világhírű és praktikus .Horgony* kő- 
épitő szekrényei. Azután mindennemű társasjáték

kicsinyek és nagyok részére: Komoly és tréfás víg 
tivoli-játék bohócznkkal, tivoli függő gólyával, 
siklójáték, szerencsekerék játék, Nansen éjszaksarki 
utazása, Amerika fölfedezése, delejes halászat, ló
verseny és távlovaglás, a vadonság veszedelmei, 
bősz sárkányvár, macska és egér, arezjáték és arcz- 
játek-lutri, utazas a malomvölgyire, tekepálya, 
rim-játek, ostrom-játék, róka és a tacskó, sárkány 
és a törpék, kép loltó, róka vadászat, mulatságos 
egyszer-egy. Azután foglalkoztató játékok: Gipsz- 
szobrászat, u j! Fröbel munkák, kanavász kivarró 
képek, Mozaik játék, lottó-, dominó- es sakk-játék, 
számoló gepek s ABC cubusok, elszakíthatatlan 
kepes könyvek. Sport eszközök gyermekeknek: 
Angol sport kocsik, kerékpárok, kis kocsik befogott 
szamárral vagy lóval, ajtó közzé erősíthető szoba- 
kinták és kitűnő kis szánok.

Mindennemű karácsonyfa-díszek : Angyalhaj
hajszálak, Gelatin-lánczok s csillagok arany, ezüst 
és bronz, fénylő gyümölcsök, hó az ágakra, sodrony 
a tárgyak megerősítésére, színes gyertyatartók és 
viasz gyertyák.

Mindennemű dísztárgyak! Különösen gyö
nyörű, egészen uj divatu tigris mintás bambusz 
Varró-, Tliea és szervírozó asztalkák, élagérek és 
lábon álló munkakosarak remek majolika lappal. 
Bambusz és Majolika székek. Remek faragásu és 
berakott matt diófa dísz-asztalkák, szivar-Cassettek 
és Nippes-Élagérek különböző nagyságban. Öntött 
vas asztalkák, élagérek, arczképtartok és írókész
letek. Bronz dohányzó es Íróasztal-garnitúrák, kály
haellenzők eé gyertyatartók. Japáni fekete lakk 
toilette és dísztárgyak, szivarkészletek, hamutartók, 
keztyüdobozok, gvónyörü álló szekrénykék és soi- 
virozó talczák. Fatalczák majolika-lappal. Terra- 
cotta faldiszek és virágvázák. Bőr-, p,duciié és 
feslett kristály hármas-tükrök. Japan paravent. 
Munka, virág es bangjegytartók aranyozott nádból. 
Liqueur. thea és kávé servicék. Ujsagtartok, név- 
jegytartók. Virág, gyümölcs és kulcstartó kosarak. 
Bőr és peluche albumok. Kristály es majolika par- 
fuintartók, tlaconok. Mindennem gyönyörű nippes 
és virágvázák bronz, majolika, terracotta s por- 
czellánból. Csipkeruhás lennisező bábák, gyönyörű 
rococo figurák és angyalok alabástrom porczellan- 
ból. Bronz állatok. Mindennemű bonbonniérek se
lyemből, üveg, majolika s bronzból. Sacheth. Prak
tikus ajándékok, mint gyönyörű s ajándékozásra 
kiválóan alkalmas rococo stílű legyezők. Prém gar
nitúrák. Mindennemű divatos glacé és meleg kez- 
tyük. Remek férfi s női nyakkendők. Mindenféle 
angol s franczia gyártmányú pirfurn és szappan. 
Fog, haj, ruha s köröm kefék. Utazó fésű garni
túrák teknősbékahéjből. Mindennemű kézimunká
hoz való kellékek s kezdett kézimunkák. Teafőző- 
gépek Brittanla-érczből. Bádog fatartók.

Sportkedvelőknek: Vadászfegyverek, pisztolyok 
és táskák. Vadászszékek, mulTok és botosok. Lo
vagló eszközök. Lópokróczok. Gyönyörű peluche 
kocsitakarók s egyéb szőnyegek.

Ezeken kivül pedig még sok más, föl nem 
sorolható s minden a rövid-áru körébe tartozó 
czikk: selymek, bársonyok, szallagok a legnagyobb 
választékban kapható üzletemben.

Kiváló tisztelettel:

RÚZSONYI PAlá.

Nyomaton Nyíregyházán Jóba Elek könyvnyomdájában.




