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Hot*  a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth I«sjos-utoxa 34. sxám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

l'.jrvH« tzain ai m 80 fii.-----------

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bernientetlun levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronklnt 40 fii. —~~=

KIADOHIVAT ÁL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Lindeimin B. könyvnyomdája.

Idegen töke és magyar ipar.
Ösmeretes a kormány ama törekvése, 

hogy az országba minél több idegen tökét 
hívjon meg, melylyel újabb hazai iparvál
lalatokat akar létesíteni. Nem zárkózik el 
az elöl, hogy az ily alapításokat anyagilag 
is támogassa, mert ezzel nagy, hatalmas 
lendületet kíván adni iparunknak és keres
kedelmünknek.

Hogy a külföldi spekulánsok ezt a di
cséretre méltó törekvést miképpen akarják 
nemcsak tisztességesen felhasználni, a mire 
megadatik nekik az alkalom, hanem hogyan 
akarják egyúttal szemérmetlenül kizsákmá
nyolni, azt élénken illusztrálja a kővetkező 
eset.

Egy külföldi vállalkozó azzal a kérés
sel fordult a magyar kormányhoz, hogy 
egy hazánkban alapítandó vatta-, mull- és 
kötőszergyárra nézve adja meg az engedélyt 
és nyújtson neki rendes évi segélyt.

A nevezett gyár alapítása által uj iparág 
nem honositatnék meg hazánkban, mert itt 
van már négy kötőszergyár, melyek jelen
tékeny tőkebefektetéssel létesültek és csak 
nagy áldozatok árán tarthatók fenn. Újonnan 
alapítandó gyár a már meglevőket tönkre
tenné, tulajdonosaik, kik magyar honpolgá- 
tok és kik a hazai ipar fellendítése érdeké
ben hozták meg áldozataikat, érzékeny ká
rokat szenvednének. Már a mai viszonyok 
között is rendkívül nehéz feladat e gyárakat 
üzemben tartani, a bajok hosszú sorával

TARCZA.
Az uj generális.

Vasárnap reggel jött a parancs, hogy a 
kerületi parancsnok ur ő nagyméltósága szer
dán szemlét tart az ezred fölött.

Nem csoda tehát, hogy már az nap dél
után olyan szigorú ezredparancsot adtak ki az 
ezred irodából, mintha a segédtiszt vérbe már
totta volna a pennáját és hogy hétfőn hajnal
ban magának az ezredes urnák harsány ká
romkodása verte föl a kaszárnyát, dobszó 
helyett.

Az ezred hadierejű zászlóaljjá alakítva 
vonult ki az előgvakorlathoz a legidősebb őr- | 
nagy vezetése alatt. Persze, a legelső mozdít- ; 
latoknál kitűnt — a mint az ezredparancsnok 
ur kilométerekre hallatszó hangon konstatálta 
— hogy az ezred nem ér egy hajítófát. A le
génység nincs kiképezve; az altisztek valósá
gos marhák ; a tiszt urak nem tudnak vezetni, 
a kadétokról nem is szólva.

A százados természetesen az alantos tiszt
jeit okolta: nem csoda, ha a század nem tud 
gyakorolni, mikor a hadnagy urak egész dél
után a kávéházban ülnek. A zászlóaljparancsnok 
kijelentette, hogy úgy zászlóaljat vezetni az 
Isten se tudd, ha a százados urak még az 
irányt betartani se képesek. (5 a bakterház 
jobb*  sarkát adta iránynak s ime, Sebes szá
zados ur századja a bakterház bal sarkának 
menetel. Az ezredparancsnok, magától érthető, 
már az őrnagyban látta a hibát: a parancs

kell megküzdeni, hogy ez lehetséges legyen. 
A legnagyobb kereskedelmi köiültekintéssel 
és elővigyázattal azon kell lenniók, hogy a 
földolgozandó anyaghoz kiválóan olcsón 
juthassanak, mert a munkabéreket nem akar
ják a gyárosok redukálni, nem is igen lehet, 
az előállított áruk értékesítése pedig csak 
valóságosan szánalomraméltó keresetek közt 
eszközölhető. Az árak annyira le vannak 
szorítva, hogy nyereségről alig lehet szó.

A vatta előállítására tiszta nyers anya
got felhasználni üzleti szempontból teljes 
lehetetlenség, mert a gyapot mai magas ára 
ezt meg nem engedi; csak a gyapot-hul
ladékokból készítik tehát általában a vattát. 
Mull-t meg épenséggel csak akkor lehet 
előállítani, a mikor ügyesen kilesve az 
árkonjunkturák egy kibúvóját, valamivel 
olcsóbban lehet a nyers anyagot besze
rezni s ez esetben is várni kell a készí
téssel addig, tnig a gyár üzemét a szüne
telés veszélye fenyegeti. Mert a mull elő
állítása csak arra jó a gyárnak, hogy üze
mében megszakítás ne álljon be s ne legyen 
kénytelen elbocsátani munkásait. Ma, a mi
kor a mull méterét nyakra-főre kinálják 
S—io fillérért, e czikknél nyereségre szá
mítani nem lehet. Ha azonban valamelyik 
gyár állandóan akarna mull készítésével fog
lalkozni, még a munkabéreket se hozhatná 
be. Körülbelül olyan szerepe van itt a mull— 
nak, mint a malomüzletnél a konkolynak. 
Minden malomnak foglalkozni kell a kon
koly kiválasztásával és értékesítésével, de

noknak mindenütt ott kell lenni, elől, hátul, 
oldalt ; azért van lova ; mert azt az utolsó őr
vezető is tudja, hogy az ellenség mindig on
nan támad, a honnan legmesszebb jár a pa
rancsnok.

Szóval ideges volt mindenki s a csapat 
agyonhajszolva csak két óra tájt vonult be a 
kaszárnyába.

A legénység ebéd után zsirfoltokat ben- 
zinezett, a vacsora után pedig szijszerszáinot 
fényesített és puskát lisztitott, miközben az 
altiszti kar poroló vesszőkkel tartotta fenn a 
rendet és buzgóságot.

A tisztek a vendéglőben a holnaputáni 
szemléről beszélgettek, a mely beszélgetés 
nagyjában mind oda lyukadt ki, hogy békében 
az elöljáró az ellenség és hogy — ha a régi 
elmegy — sose jön helyette jobb parancsnok.

így várták az uj kerületi parancsnok, 
Se lírámul tábornok első szemléjét, a kit 
személyesen senki sem ismert még az ezred
ben ; csak azt tudták róla, hogy igen szigorú, 
okos tiszt. Kedden reggel megérkezett a dan
dárparancsnok is és próbaszemlét tartott. 
Ugyanazon kifogásokat dörögte el az arcvonal 
előtt, a miket előző nap az ezredparancsnok, 
csakhogy ezúttal a megjegyzésekből már az 
ezredes urnák is jutott. Mert az ezred ember 
anyaga kitűnő, csakhogy alaposan el van 
rontva. Ezért aztán ez az ezred a legislegutolsó 
a dandárban. — (A mi mellesleg mondva nem 
is valami nagyon nagy eset, mert a dandár
ban mindössze két ezred van).

Végre elérkezett a kritikus reggel. A har
matos mező csillogott, mint valami gyöngy

nem igen fog valakinek eszébe jutni, hogy 
kizárólag konkoly kiválasztásával és értéke
sítésével foglalkozzék.

Nem érdektelen ez esetben a külföld e 
fajta gyárainak prosperálási képességét meg
vizsgálni. Az üzleti viszonyok ott kétség
telenül általában jobbak, mint nálunk. Mégis 
mit látunk? Németországnak több gyára 
van, mely az említett cikkek előállításával 
foglalkozik, de alig akad köztük egy is, mely 
említésre méltó jövedelmet tudna kimutatni. 
Az e cikkekkel önállóan foglalkozó gyárak
nak mind tapasztalniok kell, hogy vétel 
utján olcsóbban juthatnak az áruhoz, mintha 
saját maguk állítják elő. Okát ennek már 
előadtuk, illusztrálva a konjunktúra esélyei
nek és az üzemben beálló szünetek fel
használását.

A kötőszerekre vonatkozólag már em
lítettük, hogy hazánknak négy olyan gyára 
van, mely azoknak előállításával és telítésé
vel foglalkozik. Semmi szükség egy újabb 
gyárra, mely csak konkurense a régi 
hazaiaknak.

Ezzek után talán szükségtelen is felem
líteni, hogy az újonnan alapítandó gyár, 
mely uj iparágat nem honosít meg és hé
zagot nem pótol, jövedelmezőség tekinte
tében igen problematikus értékű. De köz
gazdasági értékét se találjuk sehol. Csak 
két látszólagos előnye lehet. Mivel a most 
előállított és forgalomba hozott kész áru
cikkeknél jobbakat nem produkálhat, az uj 
gyár jogosultságát csak az állapíthatná meg,

gyei hímzett báli toalett Csak ott volt lucs
kos és feketezöld színű, a hol megtiporta a 
bakasereg; mert már legalább is a tizedig 
helyen csinálták az igazodást.

Egyik helyről azért kergette el őket a 
dandárparancsnok, mert <5 nagyméltósága fo
gadásához nem volt elég tér; másutt gödrös 
volt a talaj s a balszárny apró embereinek 
állítólag az orruk hegye se látszott; vagy sok 
volt az ürgelyuk és vakandturás, a mitől nem 
lehet delilirozni.

A mozgolódásnak az vetett végett, hogy 
a kitűzött időben pontosan felhangzott az ez
redkor! szava. Néhány tisztelgést rendelő ve- 

I zénvszó süvöltött végig a mezőn s rá kővé 
vált a sok katona. A tiszt urak is úgy álltak, 

' mint a czövek.
Az őrnagy rövidre fogta a kantárszárat, 

mutatós rövidvágtában ugratott a kocsihoz s 
beadta a jelentést. Nyolcszáz hadfi szeme me
redt a fiakerben ülő molnárkabátos alakra, 
mint a föltűzött szurony.

A generális fiatalos fürgeséggel szállt ki 
a kocsiból. A hatvanhoz közel járhatott már, 
mert a haja és bajusza fehér volt, mint a hó; 
de a járása könnyű, az arca sima, majdnem 
gyermekesen piros; jóságos kék szemeiből 
emberszeretet sugárzik, mikor mosolyogva, 
hangos jó reggelt-tel köszönti a tiszteket.

Mintha napsugár törne át a nehéz komor 
felhőn, mely egv pillanat előtt még agyon
nyomni látszott ’a közel ezernyi ember kedé
lyét.

Gyorsan végigjárja a tisztetgő legénység 
arcvonalát, miközben egy párt per »fiam« szólít.

^Beregszászi szövetkezeti csemegeszőlő
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

csakis HAUPT H.-nál kapható
Nagy-Minályon. ■■■■■



ha olcsóbban juttatná a vevőközönséget az 
általa előállított cikkekhez és azonkívül mun
kásoknak keresetet, az ország egyetlenegy 
vidékének némi ipari lendületet adna. Ezek 
a látszólagos előnyök azonban nem állják 
ki a tüzetesebb megvizsgálást. A cikkeket 
olcsóbban előállítani *nem  lehet. Ha az uj 
gyár kezdetben mégis olcsóbban elkótyave
tyélné gyártmányait, úgy az ez által beálló 
vesztességet csakis az államtól nyert szub
venció egv részének felhasználásával fedez
hetné. Mihelyt azonban ez a segélyforrás 
elégtelennek bizonyulna, kénytelen volna 
ismét felemelni az árakat. Az ilyen, az állam 
által támogatott konkurrencia természetesen 
tönkre tenné a már meglevő gyárakat, me
lyek magyar állampolgárok, még pedig a 
hazai ipar pártolásánál anyagi áldozatoktól 
vissza nem rettegő hazafiak tulajdonát ké
pezik. A munkások alkalmazása se tűnik föl 
jobb színben. Az uj gyár munkásait alig
hanem a tönkrejutott gyárak most is alkal
mazásban levő mnnkásaiból szedné. Lehet, 
hogy mind e munkásoknál többnek nyúj
tana kenyérkeresetet. Mivel azonban a gyár 
jövedelmezősége kizártnak tekintendő, a na- 
gyobbszámu munkások bérét is a szubvenció 
egy részéből kellene fizetni. Az állami se- > 
gélvnek, az árak leszorításából és a munka- j 
bérekből eredő vesztességek után fennma
radó jelentékeny hányada képezné az »üzleti 
nyereséget®, melyet a vállalkozó f.tmózus 
ideájának jutalmazására fordítana.

Semmi kétség se lehet az iránt, hogy 
az idegen tökének hazánkba való csábítása, 
oly célból, hogy lehetőleg uj iparvállalatok 
létesitessenek, nagy nemzetgazdasági előny. 
Ebben az esetben azonban a vállalkozó nem 
annyira a saját tőkéjének gyümölcsöztetésére, 
hanem inkább arra törekszik, hogy az állami 
szubvencióból fedezze nyereségét. Maga az 
üzlet veszteséget okozó lévén, ipartellenditést 
és munkanélküliek foglalkoztatását az állam 
pénzén akar eszközölni. Világos, hogy az 
államnak sok más és sokkal alkalmasabb 
módja van erre. Éppenséggel nincs ráutalva 
arra, hogy idegeneket dús haszonnal lásson 
el, saját, törekvő és válságos helyzetben 
levő gyáriparosainak megadja a haláldöfést

Nem is álhatja meg az első század cigá
nya, a kit előírás ellenes fekete arcával a má
sodik sorba állítottak, hogy meg ne lökje kissé 
a szomszédját, mikor elhaladt a generális: 
.sokkal tistességesebb azs ábrázsatja, mint azs 
ezsredes uré.«

.Ezredes ur!« — szólt a generális, mi
után végig szemlélte az első sorokat — «a pa
rádét elengedem, harcban úgy sincs értéke az 
ilyesminek : csak a lövészetet akarom látni..

Pár pillanat múlva megmozdul a nagy 
test s hosszú, fényes kígyóban ömlik a lőtér 
felé. A generális egy kis halmon állva nézi a 
csapatot.

Mintha a föld kérgét akarnák betaszitani, 
ugv dübörögnek szabályos ütemre a szeges 
bakancsok, mikor a szakaszparancsnok oda- 
sugja az elvonulás pillanatában : »No most!. 
— »Csd oda !« — Huzz ki! «

A kis tábornok eleinte csak mosolyog, de 
később oda fordul az ezredeshez: .Ezredes ur, 
nem sajnálja azt a sok bakancstalpat?. —

Majd komolyabb arccal folytatja: .Nem 
tudnak az emberei könnyeben lépni? Ezek a 
szegény fiuk mind viszértágulatosak lesznek, 
mire haza kerülnek. Ezt a bolond menetet be
tiltom jövőre, ezredes ur I «

Csak most látszik, hogy az a jóságos kék 
szem veszedelmes szikrát is tud szórni ....

A lövöldén a legjobb lövőket szólították 
az állásra.

Roppant a sarok, szinte süvöltött a fegy- 
verszij, mikor lövésre kapták a messzehoráó 
manlichcrt. A találat ugyan nem volt valami 
különös jó, de a magatartás remek; mintha 
dróton rágatnák az egész társaságot.

' — mindezt csak azért, hagy az idegen tőke 
minden kockázat nélkül élősködjék az állam 
testén.

Határozottan kárhozandó volna azon
ban, ha a magyar kormány egy, tisztán az 
állam segélyére spekuláló külföldi céget 
uszítana rá magyar iparosainkra, hogy ez 
tisztességtelen versenyével felfalja őket.

Kossuth Lajos születésnapja.
E hónap tizenkilencedikén immár száz- 

egv esztendeje lesz, hogy a magyar nemzet 
legeslegnagyobb Ka : Kossuth Lajos született. 
1802. szeptember 19-én adta a hazának a 
magvarok Istene Kossuth Lajost, ki láng
leikével, erős, tiszta hazafias érzésével, fényes, 
ragyogó szónoki tehetségével megteremtette 
a nemzeti szabadságot.

Kossuth Lajos nemes hévvel, hatalmas, 
gyújtó beszédei állították talpra a szunnyadó 
nemzetet, fennen szárnyaló, klasszikus szó
noklatai hozták szaporább mozgásba és gyors 
izzásba a magyarság vérét. A nemzet erőt 
kapott, Hatalos, uj erőt és lelkesedése tető
pontján a legnagyobb áldozatokra is képes 
volt a veszélyben forgó haza érdekében.

Akadályt, kivihetetlent nem ösmerő vas
akarattal és fokozott buzgósággal megterem
tette a legszentebb, a legdrágább és legér
tékesebb dolgot : a szabadságot.

Egész korszakot bevilágító és alkotó, 
tündöklő tehetségével egy-kettőre hatalmas 
hadsereget toborozott össze, számra nézve 
nem óriási, de elszántságra, vitézségre és 
rettenhetetlenségre nézve mindörökké fényes 
példája a szabadságért küzdő nemzeti ka
tonaságnak.

Egy férfi szavára indult meg az egész 
nemzet. Az ő hivó szózatára, harsogó szavára, 
dörgő beszédére szívesen kész volt az egész 
magyar nép életét és vérét a hazáért föl
áldozni.

Kossuth Lajos neve sohasem fog a feledés 
homályába tiinni, sőt egyre nagyobbá, ragyo
góbbá, válik majd a késő utódok, sőt az 
egész világ szemében.

Az egész földkerekségén, a hol csak 
magyar él, ünnepelnek <• napon, megünnep- 
lik illő fénynyel és kegyelettel Kossuth 
apánk születésnapjának évfordulóját; méltóan 
emlékezik meg a magyar nemzet nagy fiáról. 
Ihletés ünnepe mindenkor e nap, mert hiszen 
Kossuth Lajos a miénk, mindnyájunké, életé
nek története a nemzet legdicsőbb korszaká-

A tábornak csak nézi egy ideig, azután 
igy szól . .Állítsák elém a század legrosszabb 
lövőjét ' « A másik pillanatban már előtte áll 
a cigány, a Útlapjával Csupa nulla van bele
írva találatok helyett.

.Mióta szolgálsz fiam ?, kérdi a tábornok. 

.Második estendeje ! • hangzik a válasz.
• Es azalatt egyszer sem találtad el a 

céltáblát ?«
•A muzsikától van . . Azs őrmester ur 

azst parancsolja, hogy a puskát a vállgederbe 
kell íecresteni, mert fórsrift, hogy a srófnak 
nem sabad hátúim ki láttódni. A muzsikát 
pedig feljebb tartom a váltamhoz*,  azs ál
lamnál........... «

.Es ha úgy tartanád a puskádat, mint a 
muzsikát, tudnál lőni ? —«

• Akkor lecsélozsom a sapkát is ákárki 
fejirül, háromsázs lépésről..

• Te, ha nekem átlövöd annak a figurá
nak a fejét, ott kétszáz lépésen, kapsz egv 
ezüst forintot és káplár lesz belőled! «

• Kilevem a bal sémit .... nagyságos 
uram! . . . .

Es a cigánylegény a vállához fogta a 
puskát; olyanformán, mint mikor a prímás a 
hallgatót czifrázza. A másik pillanatban el
durrant a lövés és a találatot jelző fehér ko
rong a figura fejének bal oldalához csapódott.

A generális a legfényesebb ezüst forintját 
nyomja a boldog legény kezébe s azt kérdi 
tőle: .Hát aztán szerétsz-e katona lenni, 
fiam ? •

• Most már seretek!, hangzik a fáráók 
utódjának válasza, mialatt ragyogó arccal lép 
a beosztásba. 

nak története, az 8 emléke nemzeti öntuda
tunk legkiválóbb büszkesége, halhatatlansága 
pedig hazánk jövőjének talpköve.

Soha el nem múló aranybetük dicsőítik 
életét és tetteit a történelem 'lapjain és ki
törölhetetlenül vannak bevésve minden igaz 
magyar szivében.

Legyen áldott hazánk legnagyobb fiának, 
szabadságunk megteremtőjének, Kossuth 
Lajosnak emlékezete!

VEGYES HÍREK.
— Áthelyexéa. A közoktatásügyi in. kir. 

minister Székely Piroska niigymibályi és Márkin 
Erzsébet Inróczszentmártoni áll. elemi tanítónőket 
kölcsönösen áthehelyozto. Ugyancsak áthelyeztettek 
Keuesaey Irén sztrajnyani tanítónő a perecsenyi és 
Székelyné llalazy Gabriella horlyói áll. tanítónő 
a sztrajnyáni elemi iskolához. Áthelyeztetett to
vábbá Grofcsik János sztropkói tanító is a gyön
gyösi állatni elemi iskolához.

— Lelkéuxl kinevezés. Fircxák Gyula 
munkáes egyházmegyei püspök ilj. Karczub Pál
n.tgymihályi segédlelkészt Laskra helyettes lelkész ü 
kinevezte.

— A cxendö még köréből. NagyViX nagy 
tniliályi csendőr járásőrmesler hasonló minőségben 
Beregszászra helyeztetett át, nagymihályi csendőr- 
járásőrmesterré pedig a m. kir. honvédelmi minis
ter Szoboczky Gyula ungvári járásörmestert ne 
vezte ki.

— Váróul közgyüléx. Nagymihály város 
képviselőtestülete ma délután 3 órakor közgyűlést 
tart, a melynek lefolyásáról azonban csak jövő 
számunkban fogunk beszámolni.

— Hymen. Nátolya Antal az ungvári kir. 
kath. fógymnasium rendes tanára e hó 7 én jegyet 
váltott Karczub Emma kisasszonynyal, Karczub Pál 
helybeli görög kath. lelkész leányával.

— Az utexák rendezéxe. A képviselő 
testület határozata folytán az utcák uj elnevezést 
nyertek. Bz elöljáróság ennek folytán az uj jelző 
táblákat megrendelte és legközelebb azokat az utca 
sarkokon*  elhelyezi ; a házak is uj számot kapnak 
és pedig akép, hogy minden utcában a számok is
métlődnek, az egyik oldalon a páros, a másikon a 
páratlan számok lesznok. Az egyes házak szintén 
csinos jelzőtáblákkal lesznek ellátva, a melyeken 
az utca és házs ám kitüntetve lesz.

— AlénvAxAr. Szeptember hó 19 én d. e. 
9 órakor Nagy Miliályban a Sztársy téren ménvásár 
fog tartatni. Erről a debreczeni m. kir. méntelep 
parancsnokság azzal értesíti a gazdaközönséget, mi 
szerint a vásárra bárki vezethet három évet betűi 
tött tenyésztésre alkalmas mént.

A legénységet a legidősebb altiszt vezesse 
haza ' — tiszt urak a tábornok úrhoz! hang
zik a további parancs.

A tisztek karéjba gyűlnek az uj elöljáró 
köré, megbeszéléshez. Es a tábornok, a ki a 
mellén levő érmeket és kereszteket nem 
wachparádékon, hanem ellenség előtt szerezte 
s a kinek hivatása, hogy háború esetén vagy 
harmincezer embert vezessen tűzön, golyózi
vataron keresztül, tartott a tisztjeinek olyan 
prédikációt az emberszeretetről, mint valami 
apostol.

• Két szót véssenek a szivükbe, uraim, a 
legénységgel való bánásmódról. — végzé be
szédét. — Sajnálom, hogy ezt a két szót csak 
németül tudom elmondani önöknek, mert én 
még ugv tanultam. És ez a két szó: •mensch- 
lich nűhertreten..

Ezzel végigüdvözölte a tisztikart s az ál
lomásra hajtatott.

Este vacsoránál természetesen az uj pa
rancsnok szemléje volt a beszéldtárgy.

Az öregebbek azt vitatták, hogy az ily 
bánásmód tönkreteszi a fegyelmet és katonai 
szellemet.

Csak az alsóházban — az asztalvégén — 
ülő fiatal tisztek voltak kissé jobb vélemény
nyel a dolog felöl.

•Nagy civilista az öreg. — jegyezte meg 
B á r d y hadnagy, miközben, elseje lévén, egy 
hét krajcáros egyptomi cigarettát füstölt — 
• de azt hiszem, nem lesz rossz szolgálni 
alatta.

Beke Ödön.



— A fötxolgablrói állás betöltéso ügyé
ben a járás bizottsági tagjai e hó 4 én a Barnai 
szállóban értekezletre gyűltek össze. Az értekezle
ten Füzesséry Tamás főszolgabíró bejelentette, mi 
szerint nyugdíjaztatása iránti kérvényét már be
adta és ennek folytán elérkezett az ideje, hogy 
utódjának kijelöléséről tanácskozzanak. Ez lenne 
célja a mai értekezletnek, kéri ennélfogva a bizott
sági tagokat, miszerint kebelükből elnököt és jegy
zőt válaszszanak. — Az értekezlet elnökéül Poldnyi 
Géza, jegyzőjévé pedig Szoták István választattak 
meg. Erre Poldnyi Géza elfoglalván az elnöki 
széket, első sorban üdvözölvén a megjelenteket és 
indítványozza, hogy fejezze ki az értekezlet elis
merését, szeretetét és nagyrabecsülését a távozó 
főszolgabíró személye iránt, ki a járást 36 éven át 
becsülettel szolgálta s a ki e hosszú idő alatt a 
lakosságnak úgyszólván szivéhez nőtt. Indítványozza 
továbbá, hogy utódjául jelölje ki az értekezlet 
Isépy Zoltán jelenlegi szolgabirót, a ki közszeretete, 
szorgalma és hazafiságával leginkább megérdemli 
e helyet, indítványozza végül, hogy egy küldöttség 
a járás e hő óhaját a főispán ur Öméltóságánál és 
a vármegye intéző körei előtt tolmácsolja. Ezen 
indítványok egyhangúlag elfogadtattak. A küldött 
ség Kapossy Menyhért esperes plébános vezetése 
mellett e hó 5 én megbizatásában el is járt és a 
főispán ur Öméltóságánál, az alispán és főjegyzőnél 
tolmácsolta a járás bizottsági tagjainak óhaját. Az 
értekezlet ezenkívül elhatározta, miszerint a vár
megye összes bizottsági tagjait felkéri, miszerint 
Isépy Zoltán megválasztatása*  előmozdítani szíves
kedjenek. — Ezen előjelekből ítélve, nagy harc 
lesz az e hó 29-iki megyegyülésen ; Isépy mellett 
a járás összes bizottsági tagjai állást foglalnak és 
megválasztatása érdekében erősen dolgoznak. Az 
állásra Bajusz Andor király helmeczi szolgai*  i ró 
szintén pályázik, a kinek nem kevésbbé nagy 
pártja van és komoly ellenfél gyanánt csakis ő 
jöhet számításba. A harmadik pályázó Bdrczy 
Gusztáv. Isépy megválasztatása főkép azért is ki 
vánatos, mert a helyi viszonyokkal már teljesen 
ismerős, népszerűvé tette magát ás a lakosság 
anyanyelvét teljesen bírja. — Az esetleg üresedésbe 
jövő szolgabirói állásokra Márton Sándor, Dr. Bes- 
senyey Zénó, Fejér Elemér és Poldnyi Jenő 
pályáznak.

— 17 csendórörs. Nagy Zalacskán 1904. 
január hó 1 tői kezdve uj csendőrőrs lesz felállítva, 
mely a szobránezi csendőrjáráshoz fog tartozni. Az 
őrslétszám 4 fő lesz és laktanyája a Sztáray urada
lom egyik épületében lesz.

— A részegség áldozata, Novotni Pál 
csáklyói lakos e hó 1-én ittas állapotban hazának 
padlására ment fel és ott a szénában akart aludni. 
Közben pipájára is gyújtott, ennek az árát azon
ban életével fizette meg. Úgy látszik a szerencsét
len ember elaludt s a széna a pipától meggyűlt. 
Egyszerre ugyanis lángok csaptak ki a tetőből s 
az egész ház egy fél óra alatt elégett. Később az 
égő romok között akadtak reá Novotni Pál meg 
szenesedett hullájára; özvegyet és t»»bb apró árvát 
hagyott hátra a boldogtalan ember.

— Feljegyzés. Bajusz Andor király-helineczi 
szolgabiró c hó 8-án eljegyezte Ungvárott Györötskey 
Márta kisasszonyt, néhai Györötskey István ung 
megyei nagybirtokos és neje született Ambrózy 
Zsófia leányát.

— Névváltoztatás, Dr. Friedman Vilmos 
varannói körorvos vezeték nevét Török re változ
tatta át.

— Uj orvos, Dr. Bettelheim Alfréd orvos, 
ki eddigelé mint járványorvos működött Sztropkón, 
ugyanott mint gyakorló orvos telepedett le.

Helyettesítés, Kádár Lajos sztropkói kir. 
járásbiró f. hó 8 tói, hat heti szabadságra távozván, 
helyetteséül ez időre Lövik Gusztáv varannói kir. 
járásbiró rendeltetett ki.

— Birtok vétel, A kelesei birtok gazdát 
cserélt. Mint értesülünk e birtokot Báró VíZceZ: 
460.000 koronáért örök áron megvette.

— A töke-terebes—varannói vasút 
munkálatai maholnap befejezést nyernek. Az összes 
állomások és őrházak készek és most már csak a 
pályatest kavicsolási munkálatait végezik. — Mint 
értesülünk a varannói állomásról iparvágány fog 
vezetni a bánszkai, volyai és zamutói erdőkbe, a 
honnét nagymennyiségű fát lehet szállítani.

— A s,-a,-ujhelyi függetlenségi kör 
szeptember hó 20 án fogja zdszlvszentelési ünnepélyét 
megtartani. Az ünnepély sorrendje a következő 
lesz : délelőtt 9 órakor a zászló a róm. kath. tem 
plombán meg fog szenteltetni, majd 10 órakor a 
Wokerle-téren az összes felekezetok lelkészei által 
megáidat ni; ezt követi a szögbeverési ünnnep. Déli 
12 órakor a függetlenségi körben Kossuth Ferenc 
diszelnöklóse mellett diszgyülés lesz, a gyűlés után 
pedig a városi színházban diszebéd. Délután 5 óra
kor a „Nyul“ bán táncmulatság.

— Kórházi kimutatás. A nagymihályi 
közkórházban augusztus hó folyamán fölvettek 67 
uj beteget és ezekkel együtt ápoltatott 129 beteg. 
Elbeésáttatott 73 beteg, az augusztusi ápolási napok 
száma 1947 volt.

— Tűz, Vara linón Weistberger Márk nagy
bérlő kárára nagyobb tűz volt e napokban. A bér
lőnek ugyanis a mezőn egy nagyobb kazal Csepe
leden termése égett el, s miután a tűz éjjel ütött 
ki, annak megmentése teljes lehetetlenség volt.

— A gyümölcsárusok vasárnapi 
munkaszünete. Az egész országban és magában 
a fővárosban aként értelmezik a munkaszünet tár 
gyábau kiadott ministeri rendeletet, hogy a gyü
mölcsárusok egész nap árulhatnak, a mi rendőrsé 
giink azonban a délutáni órák alatt az elárusitást 
betiltotta. Ez által a közönség érdeke is szenved 
és felhívjuk a hatóság figyelmét ezen állapot meg 
szüntetésére.

— A cséplőgép áldozata. Minden nyáron 
több, kevesebb áldozata van a cséplőgépnek. 
Hanajnán e hó 3 án Vahila György 17 éves mun 
kás járt pórul, ki a gép járgány szárai közé esett 
e közben bal lábszára teljesen azétroncsoltatott. A 
nagymihályi kórházba szállították a szerencsétlen 
embert, a hol bal lábát térden alul amputálták.

— A bánőcz-ungvári vasút engedélyese 
Hober Simon e héten bejárta az érdekelt községe 
két és mint értesülünk a törzsrészvények 30 szá
zaléka biztosítva van, a mennyiben gr. Lónyay 
Gábor egymaga 120.000 koronával járul hozzá a 
vasút költségeihez. Az uj /asut Bánóczról, Gatá 
lyon, Deregnyőn, Nagy-Kapóson és Trask pusztán 
át vezetve másfél óra alatt l 'ngvárra tenné meg az 
utat. Miután a hozzájárulás és államsegély bizto 
sitottnak látszik, a vasút kiépítéséhez nagy a re 
meny. Ezzel a nagy kapós—inálezai úttest kiépítése 
tárgytalanná fog válni.

— Szilágyi és Diskánt miskolezi gép
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
„ Villám “ centrifugális bogyozó és zúzó gépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö 
sen a cég által feltalált és készített „Kincs*  m“ és 
„Hegyaljau borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített „kettős kosaruu sajtók, a me 
lyeknél a régi világ fábói készített prése genialisan 
egyesítve van a modern technikai vívmányaival. 
A sajtó felső része acél, alsó része faszerkezet. 
Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasrészek 
kel, hanem csak a fával, a mi a must színét, izét, 
zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell 
összevagdalni, hanem kisebb darabokban is köny- 
nyen ki lehet venni. Az 1902. évi egri és pozsonyi 
II. mezőgazdasági országos kiállításon a cég bor
sajtói első díjjal, aranyéremmel lettek kitüntetve. 
A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdek
lődőnek megküldi.

— A családi asztal részére mindenütt 
kitünően bevált a Kathreiner féle Kueipp maláta 
kávé bevezetése. Aki jó kávét inni és mégis ta
karékoskodni akar, az ne használjon mást, mint 
Kalhreinert az eredeti csomagokban. Azonban 
sohasem Kathreiner az a melyet nyitva mérlegelve 
árusítanak, a mely körülményre különösen figyel
meztetjük igen tisztelt háziasszonyainkat. A csekély 
többlet kiadás sokszorosan megtérül, mert csak a 
valódi Kathreiner igazán olcsó a használatban.

IRODALOM..
Napóleon császár jelleméről mór sokat írtak, 

do a lángész titkát és az emberi elhatározások 
végső okát senkinek sem sikerült kifürkézni. A 
francia imperátor Julius Caesar egyenrangú örö 
klisének tartja magá. Gyermekkorában elnyomott
nak érezte magát és egész hazáját; természetes, 
hogy ur akart lenni. Corsieaban már Newton és 
Rousseau hatása alatt áll és férfikorában egész 
erejét arra fordítja, hogy gyermekábrándjait meg

valósítsa. A legmerészebb rilptü nagyravágyói a 
legközvetlenebb eélszeriiségtudattal egyesülnek 
benne. Sikereinek titka abban áll, hogy mindent 
maga végez. Szellemi képességének kettő az irá
nya : roppant emlékezet, do nem az egyes adato
kat, hanem az egész összefüggést magába foglaló, 
és határtalan, ernyedetlen munkásság. Egész Eu 
répát térképnek nézi, melyen hadai az előirt uta
kon és előirt időközökben haladnak előre, meg 
határozva, hogy Marengonál, Austerlitznál várja a 
nagy csatát. Epén ily biztos a belső igazgatása is. 
Becsben, Berlinben könyvtárára gondol és Mosz
kvából igazgatja a párisi színházat. Nomcsak a 
maga diplomatáját igazgatja, hanem hívei és ké
mei által irányt ad a többi állam politikájának is. 
.A munka az én elemem, arra születtem*  szokta 
mondani.

Az emberekot szigorúan itélto meg ; nem hitt 
őszinteségben, önzetlenségben. .Higyjeel — mond
ta egyszer Melzi hercegnek — csak hatalomra 
és pénzre kell törekedni, a többi semmi.*  Nem 
hitt a vallásban sem. nem hitta szerelemnek sem. 
A nőt megvetette, de félt tőle. O, ki mindenen 
uralkodni akart, félt attól a szolgaságtól, a mely 
nélkül a szerelem el nem képzelhető. Híján volt 
minden lovagiasságnak, gyakran az udvariasság
nak is. Szerelme Josephine iránt mégis igazi 
romantikus szerelem. Li-lk-iben rettenetes cynis 
mus volt, de Metternich lényegében határozottan 
erkölcsösnek tartotta hatalmas ellenfelét.

Ennek a hatalmas hősnek jellemvonásait, 
I lelki arcképét rajzolja meg a Nagy Világtörténet 

X. kötetének most megjelent 194. fíizoto.
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 

Marezali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet Írója is. Egy ogy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbörkötésben 1(1 korona ; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., 
Üllői ut IS. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai Jóssef.
Főmunkatám: Dr. Kellner Mihály.
Kia<l<>hivRtali művezető : Lindái József.

Hirdetmény.
Az izraelita hitközség tulajdonát képező 

női és férfi templomi ülések f. hó 13-tól 
kezdve naponta délelőtt 8 — 10, délután 2—4 
óráig bérbe adatnak

A bérletek eszközlésével Polliik M. J. 
helybeli lakos bízatott meg.

Az izr. hitközség elöjárósága.

DEÁK JENŐ
fogászati műterme 

NAGY-MIHÁLY. Barnai szálloda 1 sz.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy rövid tartózkodásra Nagymihályba 
érkezve, a Barnai szállóban rendeztem be

MŰTERMEMET,
a hol minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá
gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
készítek. — Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel

I. renö.ü beregszászi 

csemege szöllő 
kilója 60 fillérért kapható 

8^*  5 kilós kosarakban 

Haupt H.-nál 
Nagy-Mihály, <Friedman Mirtusz ur hizibu).



Temesvár
1901.I-sődij,dísz

oklevél.
1902. Egri borá
szati kiállításon I. 
díj: aranyérem és 

díszoklevél.
1902. Pozsonyi or
szágos gazdasági 
kiállításon I dij: 
állami aranyérem

„VILLÁM14
legújabb centrifigalis bogyozó 

és zúzógépek.

BOBSAJTÓK.
„Kincsem-. .Hegyalja-, 

..Könyökszerkezetü14, 
„Mabille.. és „Aczélor- 
sós- a hegyaljai bor
termelők legkedveltebb 

borsajtói.
Legújabb rendszerű „kettős 
kosaru" sajtok nagy üzemű 

préseléshez.
Főelőnye : a must sebol sem 
érintkezik vasrészekkel.Egy 
szerii kezelés! Óriási eröki 
fejtés. A törköly egy darab 
bán és könnyen kivehető! 
Egv ember által könnyen 

kezelhető.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete a 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott es. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gummi- 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv- 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

9MÍ*  eey°|dalu 7-tői io, 
íll íll • kétoldalú io és 16"^

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csAnz. Óm kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz>utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Szolözuzók és bogyozók. 
Árjegyzék ingyen.

Szilággi és íDiskánt gépgyára JYÍiskolczon.
3F w

2006. 1903. kvu «.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Kassai .Jelzálog 
Bank Részvénytársaság végrehajtatónak Zapotoczky 
Péter nátafalvai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
1724 kor. 35 fii. tőkekövetelés és járulékai, v«|a 
mint az ezennel csatlakozottnak kimondott a nagy 
mihályi takarékpénztár ipar éa kereskedelmi bank 
6300 frt, továbbá 700 kor. s jár., továbbá 12< »0 
kor. s járból, az I ső magyar gazdasági gépgyár 
részvénytársaság 1M M» kor. s járból álló, a kassai 
jelzálogbank részvény társ. 2159 kor. és járból álló. 
Zapotoczky Miklós 739 kor. s járból álló, végül 
Eénves Dezső 365 kor. 10 till. s járból álló köve
teléseknek behajtása iránti végrt hajtási iigy. ben, 
a 9. a. újhelyi kir. törvényszék iá nagymihályi kir. 
járásbiróság1 területén lévő a nátafalvai 391 sz. 
tjkvben A -i- (1696—1698) 1759b—1823. hrsz. 
a. felvett s B 1. sorsz. a. Zapotoczky Péter 
nevén álló bel ás küiingatlanokra az árverést 1083 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1903. évi október hó 7ik napjának 
délelőtt 9 órakor Nátafalva község bírája 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
bvcsárának 10% át vagyis 108 kor. 30 fillt. kész 
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jel 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi novem 
bér hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügy mi 
niszteri rendelet 8 ik £ ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX t. c. 170. § a értelmében a bánatpénz 
uek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
zsabályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihályban, 1903. évi julius hó 28 án.

Garblnuky Sándor sk., 
kir. albiró.

Jíegedü tanítás
fiuk és leányok részére, csoportonként és 
egyenkint is. A legújabb módszer szerint, 
rövid idő alatt szép siker. — Jelentkezhetni 
Láng Géza helybeli áll. isk. tanitónál.

’9"’- Árverési hirdetmény.
Alulírott birónági végrehajt*"*  nr. 1**1.  évi LX. te/., 

102. §•*  értelmében ezennel közhírré tonzi, hogy a nagymihályi 
kir. jár.vbiröfág 1902. 8p. 540,3. száinu végzése következté
ben l»r. L|»eriei».«y bajon nagymihályi lakó- ügyvéd által 
képviselt Veszpvrényi Jósaef javára Zapotocaky í’éter ellen 
100 kor. ■ jár. erejéig 1903. évi aug hé*  10-én foganaté- 
■itott kielégitóai végrehajtás utján lefoglalt és 710 kor.-ra 
becsült következő ingóságok u. ni. lovak, kocsi. télién, stl«. 
nyilvános árverezőn elaltatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbiró«ág 
1903. évi V. 75 ’>. szánni végaése folytán 1«mi kor. tőkekö
vetelés, ennek 1902. évi deczember h-"*  3. napjától járó 5«/e 
kamatai. ’/•*/•  váltó dij és eddig összesen 53 kor. 10 fillér
ben biróilag már megállapított költségek erejéig Nátafalváu 
alperes Zapotoczky Péter lakásán leendő eszközlésére 1903. 
évi asapt. hó 22-ik napjának d. 10 órája határ
időül kitüze.ik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1HK1. évi 
LX. L-cz. 107. és loa. §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet Ígérőnek bee sáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1HH1. évi LX. t-cz. 120. j-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Keit N.-Mihályon, 1903. évi szept. bó 4.

PeUea Jótneft 
___________________ kir- bírósági végrehajtó.

Közel 8000 motor 60000 lóerővel a legteljesebb megelégedésre szállítva.

'<•31

cíd

(ezelótt Hille) fióktelepe és műhelye: 

Gellért Ignácz és társánál, 
Budapest. VI.. Terez körút 41. Telefon 1291.

Ajánljuk az elismert legjobb, legtökéletesebb, legtartósabb gyártású, legegyszerűbb kezelésű 

és legolcsóbb íizetnű drezdai benzin-motorokat és lokomobilokat és széngáz-
fejlesztöa (generátoros) motorokat.

Malomüzemre, darálásra, takarmanykamrakba, tejgazdasagoknak, favágáshoz, viz- 
emelesre. csepleshez es minden más munkához a legjobb üzemerő.

A drezdai motorok minden versenyvizsgálaton és kiállításon a leg
első dijakkal lettek kitüntetve.

Referenciák: a legelőkelőbb malomtulajdonosok, uradalmak és gyárvállalatok 
Kedvező fizetési feltételek! — Legmesszebb-menő jótállás!

:!HF‘ S-x kitüntetés e állami érem.

Glüek JVIór N^syM'hály;
ajánlja az 9

Eperjesi Népbank KalyhagyAr 
tista fehér, barna, öld. cham ois. majolika stb. színű csiszolt Á 

CSERÉPKALYHAIT, j 
valamint dis es kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. X 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün- X 

tetősben részesülnek. |
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. j 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. — Egész f 

épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. j' 
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők. [

1 £egjobb minőségű Slomán és ^ortland Gétnent nálam jutányosán beszerezhető. *
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KEILL AKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle vias-kenőcs kemény padló sémára.
Keil-féle fehér ..Glasur-1 fénymá 45 kr.
Keil-féle arany-fénymá képkereteknek 20 kr.
Keil-féle s almakalap-festék minden sinben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Nyom. Laodcsman 11, köuyvuyomdijibsn.


