
N T t R V I O f t K 

30—40 évig = 5, 40—60 évig = 9, 60 - 8 0 évig = 10, 
80 éven felül 0 ; összesen 75. 

A város belterületén elhalt 50 egyén, ezek közül 
7 éven alóli volt 24, kik közül nem lett gyógykezelve 
0, 7 éven felüli volt 2G, ezek közül nem lett gyógy-
kezelve 2. 

A város belterületén elhalt 50 egyén közül tehát 
nem lett orvosolva 8 egyén. 

A város külterületén elhalt 25 egyén, kik közül 7 
éven alól volt 15, ezekből gyógykezeles nélkül elhalt C, 
7 éven felül volt 10, ezekből nem lett gyógykezelve 
2, a külterületen elhalt 25 egyén közül tehát gyógy-
kezelés nélkül elhalt 8. Az összes 75 elhalt közül tehát 
16 nem lett gyógykezelve. 

Orvos rendőri hulla szemle három hirt .len ki-
múlt egyén hullája fellett lett foganatosítva. 

Orvos rendőri bonczolás nem volt. 
Tőrvényszéki bonczolás egy erőszakos halállal ki-

múlt egyén hulláján eszközöltetett. 
Látleletet ket könnyű testi sértésről adlam ki. 
Piacz és élelmi szerek rendben találtattak. 
Nyíregyháza, 1902. évi április hó 7-én. 

D r . T r a j t l e r S o m a , 
városi tiszti orvos-főnök. 

E^yü izine3'y(.'i közgyűlés. 
A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye Görömbei 

Péter esperes és Gencsy Albert e. m. főgondnok kettős 
elnöklete alatt Nyíregyházán a vármegyeházi nagyter-
mében folyó hó 7. 8. és 9-én tartotta meg ez évi ta-
vaszi közgyűlését. 

Első nap délutánján volt az előértekezlet, melyen 
a fontosabb ügyek tárgyaltatlak, véleményeztettek. Máso-
dik napon a tulajdonképeni közgyűlés, melyen a tárgy-
sorozat rende szerint 67 ügy nyert elintézést. 

Harmadik napon a fegyelmi és> bírósági ügyek 
intéztettek el. 

A középső napon tartott közgyűlés lefolyása a 
következő volt: 

9 órakor az ev. ref. templomban — a hova az e. 
megye kebelébe tartozó lelkészek, tanítók, egyházi ki-
küldöttek és képviselők egybegyülekeztek — megható 
imával nyitotta meg a közgyűlést Görömbei Péter espe-
re«, ki remek imájában áldást kért a Mindenhatótól a 
közgyűlés zavartalan lefolyására, áldást kert a jelenlé-
vőkre és mindenekre. Megemlékezett az egyetemes ev. 
ref. egyház kiváló, vezér embereinek, oszlopos fértiainak 
elhunytáról. B kés nyugalmat kivánt fáradtságos és bő 
yyüiiiölcsöt termő munkálkodásuk után nyugodni térő 
porrészeikre. 

A háiaadó isteni tisztelet ulán a közgyűlés tagjai 
— élükön az esperes úrral — a vai megyeházára vonul-
tak ál, a hol is a nagyteremben folytatlak az imént 
félbeszakított ülést. 

A megbízó levelek átvétele, s a gyűlési tagok 
számba vétele ulán, a meg nem jelenők igazolta! tak. 
Mire esperes ur bejelentette Jdrmy Márton-nak, mint 
az egyházmegye régi, kipróbílt világi tanacsbirájának — 
betegeskedése miatt való lemondását. A közgyűlés, tekin-
tettel nevezett világi tanácsbiró elévü.'hetlen érdemeire, 
fájdalmas tudomásul vette a közügyek teréről való visz-
sza lépését. Egyben az előleges intézkedések megtételé-
ről gondoskodott. 

Az esperesi időszaki jelentésből kitűnik, hogy 
rövid félév alatt az e. m. három derék lelkésze, kik 
szivvel lélekkel szolgálták, s hirdették Krisztus evangéli-
umát, — költözött amaz örökké való hazába, a hol 
többé nincs szenvedés, nyomor, kétségbeesés. — Ugyan-
csak elköltözés állal hat egyház iskolájában volt tanító-
változás. — Két egyház súlyos betegen fekvő lelkésze 
mellé részint segéd-lelkész, részint pedig felügyelő lel-
kész rendeltetett. 

A z ; elhalt lelkészek emlékét a közgyűlés jegyző-
könyvének egy-egy lapján megörökíteni határozta. 

Kitűnt továbbá az időszaki jélentésből az is, hogy 
három egyház parochiális épülete, iskolája tűzvész áldo-
zatául esett. Azonban megnyugtatásul az esp?res kijelenté, 
hdigy mind a három helyen részint a helybeli lelkészek 
dicsérendő buzgólkodása és helyes, tapintatos vezetése, 
valamint a hivők hitbuzgósága és áldozatkézsége foly-
tán a parochiális épületek még díszesebben felépít-
tettek. 

Ezek után igen fzép jelenet következett, neveze-
tesen: 7 tanitó és 4 tanítónő tette le az esküt az espe-
res kezeibe, hogy a magasztos tanítói pályán lelkiisme-
retesen, fáradhatatlan buzgalommal s kitartással fognak 
működhi, legjobb be'átásuk, s legszentebb meggyőződé-
sük szerint, ígérvén, hogy az egyháznak erkölcsös, vallá-
sos • és hitbuzgó, a hazának önfeláldozó, hazaszerető 
polgárokat, a társadalomnak hasznavehető tagokat fog-
nak nevelni. -

A', eskümintát Nagymáté Albert e. m. főjegyző 
olvasta fel előttük, mit az egész közgyűlés állva hallga-
tott meg. 

¥ Az eskü elhangzása után az esperes ur buzdító 
beszédet intézett e szertartás által az e. m. kebelébe fel-
vett tanítókhoz, végül azok megáldása után az egyház-
kerületi világi képviselő választása tárgyában döntött a 
közgyűlés. 

Fájdalommal vette tudomásul a közgyűlés Vas Mihály 
gégényi ev. ref. lelkésznek gyöngélkedése miatt az e. m. 
papi özv. árva gyámintézet pénztárnoki állásáról való 
lemondását. Fájdalommal annyival is inkább, a mennyi-
ben az esperes ur kijelentette, hogy az előértekezleten 
sem birták rá venni a nevezett lelkész urat lemondásá-
nak vissza vételére. E/után Andrássy Kálmán buji lel-
kész ismertette e kiváló lelkész és e téren is kitűnő szak-
ember működését, majd elévülhetlen érdemei, alkotásai 
némi nemű elismeréseül indítványozta, hogy a közgyűlés 
egyhangúlag szavazzon köszönetet nevezett lelkész u r -
nák. Az indítvány közlelkesedóssel elfogadtatván, az 
esperes elrendelte e tisztségre való szavazást, mi meg-
történvén kitűnt, hogy Vas Mihály örökébe Tóth Gábor 
bogdányi lelkész lépett. 

A tárgysorozat rende szerint az e. m. főjegyzője 
kihirdette a tanácsbirói kar javaslatát, melyszerint 17 

egyházat, 20 lelkészt és 16 tanítót kíván részesíteni 
kisebb-nagyobb államsegélyben. A tanácsbirói kar javas-
lata egyhangúlag elfogadtatott. 

Az épités alatt álló leányinternátusra vonatkozólag 
közgyűlés akként intézkedett, hogy a jövő 1902 — 1903. 
tanév kezdetével rendeltetésének s czéljanak megfelelőleg 
megnyitandó. Szép jelenet következet erre, nevezetesen : 

Horváth István tanítói gyámpénztárook a f. sza-
bolcsi ev. ref. tanitó-egyesület által a leányinternátus 
czéljaira adományozott 200 koronát szép beszéd kísére-
tében adta át esperesnek. Ki is a tanító-egyesületnek 
nagylelkű adományáért köszönetet mondott. 

Örömmel, mondhatni lelkesedéssel, fogadta a köz-
gyűlés a vármegye közig, bizottságának azon határoza-
tát, melyben szigorúan intézkedik az iskolai mulasztások-
ról, — s gondoskodik a tankötelesek beiskoláztatásáról. 

Teljes tette a tanitó-egyesület azon kérelmét, mely 
szerint a 2 tanitó-képviselő midőn az e. m. gyűléseken 
megjelen a közigazgatási pénztár terhére kapjon fuvar 
és napidijat. 

Örömmel vett tudomást közgyűlés arról, hogy né-
mely helyeken (Berezel, Ujfehértó, Kisvárda) a lelkészek 
és tanítók buzgólkodása folytán jótékonyczélu nőegyletek 
szervezteltek. 

Jótékonyságot is gyakorolt, a mennyiben b. e. 
Lukács Ödön f. szabolcsi esperes, volt nyiregyházi ev. 
ref. lelkipásztor özvegyének férjerői reá maradt 2ti00 
korona adósságát elengedte, illetve törölte. — Fizesse 
meg az Isten a nemesen gondolkozó lelkészek és tanács-
birák eme teltét. 

E'.eken kivül intézkedett még a közgyűlés 2 fele-
kezeti iskola államosítása tárgyában. És pedig: Ófehértó 
államosításába bele egyezett, azonban a papi iskola 
államosításába nem. 

Több az egyházakat érdeklő ügyek le'árgyalása 
után a közgyűlés tagjai ' | ,2 órakor a n.'gy Korona ven-
déglőben gyűltek össze bankettre, a hol is felköszöntők-
ben nem volt hiány. 

Harmadik nap zárt ü'ésben fegyelmi és bírósági 
ügyek intéztettek el. 

E^y jobb sorsra érdemes férfiú szenvedet' ki csü-
törtökön délelőtt. Amikor a megrendítő gyászhírt vettük, 
úgy tetszett, mintha szivünket éles tőr járta volna át. 
M'-rl szerettük őt mindnyájan, kik vele érintkeztünk. 
Kedves modora, jó szíve, szelid lelke, aranyos kedelye 
mindannyiunkat lebilincselt s meghódított. 

Már régen magában hordta a betegség csiráját. A 
mult iskolai évben már nem volt képes tanítani. Tüdő-
baja annyira erőt vett rajta, hogy az iskolai tanácstól 
kénytelen volt egy évi szabadságot kérni s enyhébb ég-
hajlat alatt keresni gyógyulást. El is mtn t a verőfényes 
Meránba, s mikor a mult tavaszszal visszatért, viruló 
arcz-szine, telt alakja azt a reményt keltették bennünk, 
hogy baja megszűnt. — A folyó iskolai év elején nagy 
kedvvel és reménységgel foglalta el ismét tanszékét. 
Tanártársai és tanítványai a legmelegebb szeretettel 
fogadták. Ámde csakhamar kitűnt, hogy se teste, se 
lelke nem birják a munkát. 

Január végén újra szabadságolni ke'lett. A pihenés 
azonban nem hozott neki enyhülést és gyógyulást. A 31 
éves férfiú rövid szenvedés után elhunyt. 

A főgymnasium épületén ott leng a gyászlobogó. 
Igazi gyászt jelent, igazi részvétet és fájdalmat tolmácsol. 
Pauer Vilmos, a hű barát, a jó kartárs, a lelkiismeretes 
tanár, a tiszta jellemű férfi nincs többé! . . . 

— n f . — 
A főgymnasium kormányzó tanácsa és tanári testü-

lete a következő gyászjelentést adta ki : A nyiregyházi 
ág. hitv. ev. főgymnasium kormányzó tanácsa és tantes-
tülete fájdalommal jelenti, hogy Pauer Vilmos főgyrnna-
siumi r. rajztanár életének 32-ik, tanárkodásanak 8-ik 
évében, hosszú szenvedes ulán folyó évi április hó 10-én 
Budapesten elhunyt. Hivatásában hű és buzgó tanárt, 
szeretett, derék kartársat vesztettünk az elhunytban; 
emléke legyen áidott. Nyíregyháza, 1902. április hó 1 l-én. 

A család a következő gyászjelentést adta ki: Özv. 
Pauer Vilmosné született Kertész Irma, úgy a maga, 
mint kis Pista fia és az alulirt rokonság nevében, fáj-
dalommal megtört szívvel jelentik, hogy az áldott jó ferj, 
szerető apa, testvér, vő, sógor és rokon Pauer Vilmos 
főgymnasiumi rajztanár élete 32-ik, boldog házasságának 
6-ik évében hosszú és kínos szenvedés után folyó hó 10-én 
Budapesten elhunyt. A megboldogult halott földi marad-
ványait folyó hó 12-én fogják Budapesten az ág. hitv. 
ev. vallás szertartása szerint örök nyugalomra tenni. 
Nyíregyháza, 1902. április hó 11-én. — Áldás és beke 
feledhetetlen poraira! — Pauer Gyuláné szül. Remenyik 
Vilma, Eltscher Simonná szül. Kertész Margit, Früstök 
Gyuláné szül. Kertész Ilona, Kertész Janka, Kertész Bella, 
Kertész Katinka sógornői. Pauer Gyula testvére. Kertész 
Istvánné anyósa, Kertész István apósa. E tscher Simon, 
Früstök Gyula, Kertész Béla sógorai. 

ÚJDONSÁGOK. 
— T ö r v é n y h a t ó s á g i közgyű lés . A vármegyei 

tavaszi rendes közgyűlés május h i 13-án és következő 
napjain fog megtaitatni A közgyűlés tárgyait előkésdlő 
állandó választinany ülése május hó 6, 7, és esetleg 
9-én lesz. 

— Személy i h i r . Báró Feilitzsch Berthóld vár-
megyénk főispánja, vármegyei hivatalos ügyek elintézése 
czeljából több napi tartózkodásra ma reggel Budipestre 
utazott. 

— A vá rmegye i p é n z t á r a k á l l amos í t á s á ró l szóló 
szentesitett törvény életbeléptetésére vonatkozólag a 
pénzügyminiszter a napokban leiratot intézett a várme-
gye alispánjához, amelyben jelezvén, hogy a belügy-
miniszterrel történt megállapodás szerint a reform végre-
hajtásának idejét a jövő évi január 1-ére határozták 
meg, utasítja az alispánt, ho^y az egyesitett pénzügy-

igazgatósági számvevőségnek, vagy kir. adóhivatalnak 
a varmegyehazában felszabaduló helyiségekben való el-
helyezese iránt a kir. pénzügyigazgatóval megállapodásra 
jusson. Ertesulesünk szerint ez a megállapodás az lesz 
hogy a kir. adóhivatal a vármegyeházának mostani pénz-
tan helyisegeiben fog elhelyezést nyerni, a vármegyei 
számvevőség által elfoglalt helyiségekbe pedig a kir 
allamepileszeti hivatal költözik át. 

— Számonké rö szék. A vármegyei, valamint 
JNyiregyhaza varos tisztviselőinek, seged és kezelő sze-
melyzetének mult évi szeptember hó 30-tól folyó évi 
május hó l-ig terjedő időben kifejtett tevékenységét 
megbírálni hivatott számonkérő szék május hó 1 2-én a 
fői spán hivatalos helyiségében ülést tart. 

— Halálozás. Dr. Jósa András vármegyei fő-
orvost mély gyász erte: édes anyja özv. Jósa Pélerné e 
ho 6 dikán, élete 93-ik evében Debreczenben meghalt. 
Elhunytáról a család a következő gyászjelentést adta ki: 
Nagybanyai és németszögyényi dr. Jósa András és neje 
Laner Olga; Jósa Ilona özv. Prössl Károlyné; Jósa Karo-
lina és férje Jósa Vincze, mint gyermekei, illetve menye 
es veje, valamint nagy számú unokái, dédunokái, ük-
unokái, rokonsága fájdalommal telt szivvel jelentik édes 
jó anyjuknak, nagyanjuknak, szépanyjuknak, ükanyjuk-
nak, a legjobb rokonnak Nagybányai és németszögyényi 
Jósa Péter cs. kir. udvari tanácsos özvegyének szül. 
zsebeházi Horváth Karolinának élete 93 ik, özvegysége 
2'J évében, végelgyengülés következtében f. hó. 6-an 
történi csendjs elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei 
f. hó 8-án, d. u. 3 órakor fognak a róm. kath. egyház 
szertart. sa szerint a Verbőczy utczai 3-ik számú halottas-
háztól a róm. kath. temetőben örök, nyugalomra helyez-
tetni. Az engesztelő szentmise áldozat április 9-én délelőtt 
9 órakor a helybeli róm. kath. templomban fog az egek 
urának bemulattatni. Debreczen 1902. április 7. Áldás 
poraira. 

— A szabolcsmegyci tani tó-ogyesUlet nyiregy-
házi járasköre május hó közepén - a napot a meg-
hívón jelezzük — gyűlést tart következő tárgysorozattal: 
1) Egy erkölcsi elbeszélés kidolgozva mintaleczke alakja-
ban és gjakorlali tanítása Fábián Ferencz nyiregyházi 
tanitó által. 2) A „ponomimika irva-olvasás" tanitasból 
gyakorlati előadás Morvay Margit ujfehértói tanítónő 
által. 3) A beérkezett két vitatétel felolvasása és meg-
vitatása, nevezetesen: a) A népiskolai rajzoktatás fela-
data a középiskola és gyakoriali életre való e ökészités 
szemponjából. b) Mikep és mily terjedelemben tanit ta^ék 
a népiskolában az egészségtan? Továbbá megvitatás 
tárgyát fogja képezni a „Tanítók Országos Bizottsága' 
állal kitűzött következő 3 létei: a) A tanítok fizetés 
rendezése, b) Az itjuság erkölcsi életének megóvása, c) 
A tanítói szakképzés — Megbeszélés tárgya lesz a 
„Szabolcsmegyei Tanító-egylet" által a „Tanítók lla/.a-
ban" létesítendő 4000 koronás szoba-alapitvány ez évi 
részletének mi módoni törlesztése. Hogy a felvett tár-
gyak kellően megvitathatok legyenek, szükséges, hogy 
Kiki a felvett tárgyak körében olvasgasson. Bízunk a 
járáskör tagjainak ügybuzgóságában, hogy e gyűlésen 
teljes számmal vesznek részt. Azon kartársakat is, kik 
még nem tagjai a járáskörnek szívesen látjuk. A: elnökség. 

-— A kis vá rda i t enyészá l l a t k i á l l í t á s ró l a köz-
igazgatási bizottság legutóbbi ülésén az alispán — elő-
terjesztett havi jelentesében megemlékezvén, a bizottság 
a kövelkező határozatot hozta : Az alispáni jelentésnek 
a kis-várdai gazdakör által rendezett tenyészállat kiállí-
tás szép sikeréről szóló része örvendetes tudomásul 
szolgálván: a közigazgatási bizottság azon fáradhatat-
lan buzgaloméri, melylyel a gazdakör állattenyésztésünk 
előmozdítására törekszik s azon lankadást nem ismerő 
fáradozásért és igyekezetert, melylyel a rendező bizott-
ság a folyó évi tavaszi kiállítást teljes sikerrel létre hozt t, 
Liptay B.'la gazdakűri elnöknek és általa a Kisvárda 
vidéki gazdakörnek, ugy szintén Szalánczy Bertalannak, 
mint a kiállítást rendező bizuttság elnökének és általa 
az egész rendező bizottságnak, közhasznú tevékenységük 
méltánylása gyanánt elösmerését nyilvánilja. 

— A n a g y h a l á s z i t e l e k - t a n y a i Iskola ügye. A 
vallás és közokt. miniszter a napokban értesítette a vár-
megyei közigazgalási bizottságot, hogy a Halász község-
hez tarlozó Telektanyán állami elemi iskola szervezésé-
től, sajnálatára, el kell tekintenie, mert az uj állami 
iskolák állítására rendelkezésére bocsátott fedezet ugyanis 
annyira korlátolt, hogy oly helyeken sem áll módjában 
mindenütt állami iskolákat létesíteni a hol azokra égető 
szükség van. A miniszter szerint a Telekianyán ennélfogva 
Kállay András áldozatkész- ajánlata alapján, az 1893. 
XXVI. t. t.-cz által nyuj 'o t t kedvezmények igénybe vé-
tele mellett, községi jellegű iskola lenne szervezendő. 

— Iskola i ü n n e p é l y t t a r t — ápril 11 emlékére — 
ápril hó 13 án vasárnap délután 2 órakor a központi 
elemi iskolaban a nyiregyházi alsófoku kereskedelmi 
lanoncz iskola és délután 3 órakor a róm. kath. isko-
laban az iparos tanoncz iskola. 

— Esküvő . Elek Pál földbirtokos e hó 14-én, hétfőn 
tartja esküvőjét — a családi gyász miatt a legszűkebb 
családi körben — Jósa Anna kisasszonynyal, dr. Jósa 
András vármegyei főorvos kedves leányával. 

— A város e r d e j e veszélyben forog minden 
tavaszszal. Alig van év ugyanis, hogy a Kemecse felé 
közlekedő vonatból kiszálló szikrák tel ne gyújtsák a 
városi erdőt. Még eddig nagyobb szerencsétlenség nem 
történt ugyan, de addig lesz jó óvakodni, mig a veszély-
ben forgó erdőben nagyobb csapás nem következik be. 
Mult pénteken is többszőr kigyulladt az erdő, de az 
állami napszámosoknak sikerült azt mindannyiszor elol-
tani. A tűz altal megrongált erdő területe több száz 
• - ö l , az ezen területen levő fát vissza kell vágni, igy 
az erdő növése legalább 10 évre vissza van vetve, de a 
jobban megégett sarj ki sem fog hajtani. Kitetszik ebből, 
hogy ilyen veszélynek a város nagy értékű erdejét ki-
tenni nem szabad. Az óv-vonal meg van ugyan, de kes-
keny, amit igazol, hogy a pénteki tüz is 22 méterre 
ütött ki a pályatesttől. Az erdőt csakis egy, de biztos 
és azon mód altal lehetne megmenteni, ha a vasút 2 
oldalán 3 0 - 3 ) méter szélességben ritkán és csak töl-
gyet nevelne a város és ezen területet kaszálhatni, igy 
a tüzeifogó apró fák, száraz avar eltávolíttatnék. 

Robi
Kiemelés


