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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP,

MEG-TELEír M I XT E E W CS-Ö-TÖRTÖKÖN
SZERKESZTŐSÉG.

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő ;

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

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

Egye*  szám ara 2<» fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmeutetlon levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyílttól 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

A telepítés ügyéhez.
A gazdasági pangás nagy nyomorú

ságában két fontos kérdés köti le utóbbi 
időben a magyar társadalom figyelmét. Az 
egyik a kivándorlás kérdése, a másik a te
lepítés ügye. Érdekes, hogv egyik a mási
kat egészíti ki. Tudvalévőén, kivándorlá
sunknak egyik főoka, hogy a parasztság 
földhöz jutni nem bir, amint rövidebb időre 
összeszoruló aratási idény alatt nem bir 
annyit keresni, amennyi eltartására elegendő 
lenne.

Akárhogy forgatjuk is a kérdést, bi
zonyos, hogy a telepítési ügynek messze 
kiható fontossága van állami életünkben. 
Nem csupán gazdasági, hanem nemzetiségi 
háttere is. Láttuk csak nemrégiben is, hogy 
a kormány mintegy 5000 holdas birtokot 
vásárolt a Délvidéken, hogy ott telepítést 
eszközöljön. Ha a kormánynak ezzel az 
volt a szándéka, hogy a szerbek közé ma
gyarokat telepítvén, a magyar fensőségnek 
kíván utat egyengetni: akkor ezt a legtel
jesebb dicsérettel vehetjük tudomásul. Ab
ból indulunk ki ugyanis, hogy a kormány 
teljesen tisztában van a kezdő telepesek ba
jaival, s azokban őket hathatósan támogat
ván, egyúttal a magyar erő gazdasági ér
vényesülésének szerez elismerést a nemze
tiségek előtt. Azt természetesen még csak 
fel se akarjuk tételezni, hogy a kormány 
nem a legteljesebb rokonszenvvel és ami 
fő, állandóan gondoskodó figyelemmel ki
séri a telepesek sorsát, mert ez esetben a 
fiaskó, a magyar állam kudarca lenne.

T ARC Z A.
A nagyasszony kezei.

A nagyasszony ibolya-szappannal mosta a 
kezeit. Puha, habos, apró kezei voltak a nagy 
asszonynak és az ibolya szappan könnyű illata 
áradt ki a halvány kékesen erezett fehér bőr alól. 
Bármilyen rátarti kisleány megirigyelhette volna 
a nagyasszony közeit.

Apró legény voltam én akkor, de áhitatos 
bámulója a nagyasszony kezeinek. Valósággal be
leszerettem a puha, ápolt kezekbe, melyeken csil 
lógva villogtak a drága gyémánttüzil gyűrűk és a 
puha, rózsaszínű csuklón a nehéz, értékes kar 
kötök.

Fehér, ezüstös haja volt a nagyasszonynak 
és néha bizony ókulárét tett a szemére. Ez akkor 
volt, amikor a Oartenlaubet nézte mivelünk, gye 
rekekkel együtt és a puha, meleg kezeivel a ha
junkat simogatta lágyan, szeretettel. Ilyenkor néha 
hátradült a nagyasszony az óriási, trónszerü bár
sonyos karosszékében, ölébe tette az ókulárét és 
mondott szép, kedves történeteket, gyermekeknek 
valót, busát, mely vígan végződött, vigat, amely
nek a vége olyan szomorú volt Istenem, hogy 
még Laczkó, a léha Laczkó is sírni kezdett, akit 
pedig mi gyerokok fakutyának neveztünk közön- 
aégesen.

Lágy, dallamos hangja volt a nagyasszony
nak mindig, de mi amellett folyton a kezeit néz

Amint hogy a múltban elég keserves 
tapasztalatot tettünk arra nézve, hogy a te
lepítési kérdéseknél a legnagyobb óvatos
sággal kell eljárnunk, mert hiszen azzal 
kell mindenkor számot vetni, hogy a tö
megek ellenálló, illetve asszimiláló ereje 
nagyon is változékony. Hogy csak egy jel
lemző esetet említsünk, néhány évvel ez
előtt a Muraközben dunántúli magyarokat 
telepítettek le. A telepítésnél az volt a ve
zérelv, hogy a telepes községek egynegyed 
résznyi horvát lakosságával szemben há
romnegyed rész magyar telepes legyen. 
Bárki is természetesnek tartotta volna, hogy 
a túlsúlyban lévő magyarok részükre hó
dítják az elenyésző számban lévő horvát 
lakosságot; de bizony nem igy történt. 
Megesett az a csoda, hogy a 25 százalék
nyi horvát lakosság aránylag rövid idő 
alatt teljesen horváttá tette a 75 százaléknyi 
magyarságot.

Ebből az esetből nem akarunk általá
nos következtetéseket vonni, hiszen lehet, 
hogy ott különös körülmények játszottak 
közre, megtanít azonban arra, hogy a ma
gyar államnak teljes hatalmi súlyával támo
gatni kell a telepeseket asszimiláló mun
kájukban.

Mint említettük i», pusztán az erkölcsi 
támogatás nem vezet mindig célhoz. A te
lepesnek anyagilag függetlennek kell len
nie, hogy a tudtán kívül vállalt kulturmis- 
siót sikeresen szolgálhassa. Csak a legrit
kább esetben történik meg, hogy a telepes 
még anyagi gondjai közepett is hü marad

tűk, amelyeken úgy villogtak a drága aranykari
kák, hogy belekáprázott a szemünk.

Am a nagyasszony kezeit mindenki csodálta. 
Móri néni, aki bizony sokkal lehetett fiatalabb a 
nagyasszonynál, csak épen hogy ókulárét nem hor
dott, Zsiga bácsi, akinek olyan bajusza volt, mint 
a kukoricakóc, amelyoöl a rozsé Ilonka csinált 
hajat a megkontyolt babájának és mindenki, akt 
csak bejárt a házba.

— Ezek a jó, áldott kezek ! — mondta néha 
Zsiga bácsi, amikor ebéd után nagyokat szuszo
gott az asztalnál és a nagyasszony kezeit nézte, 
amelyek valami hímzésen babráltak.

Nem is tudom, mióta ismorem én ezt a kim 
zést. Én mindig úgy emlékeztem rá: Egy lépcsőn 
jön le egy kurta ruhás, ezer fodros szoknyáju, fi
nom kisasszony toronymagas kontytyal, mellette 
csipkegalléros rövidnadrá gos ur karddal az olda 
Ián, aki udvariasan karját nyújtja a finom kis
asszonynak. A rövidnadrágos urnák hiányzott egyik 
lába és ezt himezte a nagyasszony esztendők óta.

A lóba Laczkó egyszer meg is kérdezte a 
nagyasszonytól:

_  Nénike, hát ennek a bácsinak nem nőtt 
lába ?

Amely csacsi kérdéséért Laczkó később ki
kapott Zsiga bácsitól.

Am akárhogy is, csodás kezek voltak e puha, 
hófehér kezek. Mindenki dicsérte és csodálta.

— Óh, óh, e jótevő, e drága kezek, a sze
gények istápolói ! — szokta mondani sirva Móri 

Lapunk mai wim» 4 oldalra terjed. 

a magyar állameszméhez. A csángótelepen 
e tekintetben követésre méltó példát nyúj
tanak. Bármily sok baja, gondja legyen e 
derék népnek, — megedződvén az évszá
zados küzdelemben — mindent megma- 
gvarosit maga körül. Ez a munkájuk meny
nyivel intenzivebb és nemzeti szempontból 
eredménydúsabb lenne, ha anyagilag füg
getlenek lennének.

A magyar állam immár törvényszerűen 
rendezte a kivándorlás ügyét, nem marad 
tehát egyéb hátra, mint az, hogy a telepí
tés ügyét is mielőbb rendezze. Erre kettős 
mód kínálkozik. Vagy egy u. n. telepítő
társaság alakul, mely eleve el lenne látva 
az állami kedvezmények mértékével, s igy 
ebben biztos üzleti alapot találhatna; vagy 
pedig maga az állam fogja a telepítés mun
káját végezni.

Az lenne a legjobb megoldás, ha kül
földre. s különösen Amerikába szakadt vé
reink egy, a magyar állam által kijelölt in
tézetnél gyűjtenék össze megtakarított pén
züket, s ezenközben mindig tudomásukra 
lehetne hozni, hogy hol vannak újabb te
lepítési földek. Ahol az illetőnek megtet
szik, azt az intézet megveszi részéi e és ő 
pedig a vételárat megtakarított pénzéből ie- 
dezi. Midőn tehát a kivándorló hazajő, itt
hon tehermentes föld várja.

Természetesen ezek csupán kombiná
ciók, de az ügy fontossága mégis azt kö
veteli, hogy a napirendről ne engedjük le
venni. Ezt állami és gazdasági érdekek is 
követelik.

néni, aki nőnemnek szóllitotta a nagyasszonyt. — 
Bizony, titeket is, én szegény Árváim, e kezek 
tartanak fenn — szólt aztán hozzánk sóhajtozva 
és vörösre dörzsölte a szemeit.

Laczkó, a fakutya vigyorogva súgta a fü
lembe .*

— Igen, a nénike azért mutogatja annyit a 
kezeit, hogy lássuk, milyen szépek.

— Hát nem szépek ? — kérdeztem inog- 
botránkozva.

De szépek, szépek, hanem mindig úgy tesz, 
mintha imádkoznék velők.

A léha Laczkó tudniillik ellensége volt az 
imádkozásnak.

Én meg úgy szerettem volna össze vissza 
csókolni ezeket az imádkozó kezeket. De semmi
képpen nem lehetett. A nagyasszony nem engedte 
meg a kézcsókot a mi maszatos szájunkkal, tel
jesen indokolt volt. De inég nagyoknak sem en
gedte meg, hogy megcsókolják a kezeit. Ebed 
után Zsiga bácsinak rendesen nagyon jó kedvű 
volt és amig szuszogva pislogott a nagyasszony 
kezeire, sűrűn mondogatván :

— Oh, ezek az áldott, jó kezek I — lekapta 
hirtelen a fejét sunyi módra és kezet akart csó
kolni. A nagyasszonynak pir szökött ilyenkor az 
arcába és haragosau szólt rá a bácsira :

— De Zsigmond ! Ne gyerekeskedjék. Tudja 
hogy nein szeretem.

Senki sem csókolt hát a nagyasszonynak ke
zet, senki.



0 M K E.
Nevezeten nap virradt májua hó 22-én 

a hazai kereskedők nagy testületére. Sok 
évi fáradozás, szakadatlan agitáció, tömér
dek akadály elhárítása után végre ezen a 
napon lépett tényleges akcióba az országos 
magvar kereskedelmi egyeeillet, amely ala
kuló gyűlését Sopronban, 1902. évi szep
tember hó 21-én tartotta meg, de mint kész 
szervezet, csak most lép a világ elé és mű
ködése ettől a naptól fog datálódni.

Közismert dolog, hogy a budapesti, 
szegedi, miskolci és soproni kereskedelmi 
kongresszusok egyik főtárgya a kereskedők 
független érdekképviseletének létrehozása 
volt. A kereskedők orgánuma, a „Magyar 
Kereskedők Lapja" pedig folyvást élénk 
agitációt fejtett ki az eszme megvalósitása 
érdekében s már 1896-ban a szerkesztőség 
az alapszabály tervezetet is kidolgozta és 
közzétette. Az ekként elhintett mag most 
vert gyökeret.

A soproni alakuló közgyűlés végrehajtó 
bizottságot választott Sdndor l’ál orsz. kép
viselő eluöklése mellett és ennek hatáskö
rébe utalta az alapszabály terv átdolgozását, 
valamint a tagok gyűjtését.

Ez a bizottság aztán nagy buzgalom
mal fogott feladatának teljesítéséhez. Az 
alapszabályokat átdolgozta, tagokat gyűjtött 
és a vidéki gócpontok, illetve vidéki vá
lasztmányokat létesítette.

Soha eddig nem adtak magukról a ke
reskedők annyi életjelt, mint e vidéki gyü
lekezések alkalmával és soha sem irányult 
annyira a közfigyelem a kereskedő osztály 
felé, elismerve annak fontos, pótolhatatlan 
gazdasági jelentőségét. A vidéki gyűléseken í 
megjelentek a főispánok, alispánok, polgár
mesterek és a közélet más jelesei, hogv a 
kereskedők szervezkedése iránt való rokon
érzésűket és a kereskedőosztály iránt érzett 
tiszteletüket kifejezésre juttassák.

Az agitáció eredménye az Omke 26 
vidéki kerületének szervezése lett; ezeken 
kívül még mintegy 10 — 12 helyen van fo
lyamatban a vidéki kerület megalakítása.

Belépett az egyesületbe 22 fővárosi és 
88 vidéki kereskedelmi egyesület, továbbá 
13 kereskedelmi és iparkamara. Az egyéni
leg való belépés eredménye még megle
pőbb: a fővárosi kereskedői) köréből 1252,

A nagyasszony engem nagyon szeretett. 11a 
sétálni ment, engem vitt magá/al. Igaz, ritkán 
esett meg ez és akkor is rendszerint csak a sze 
gény fájós lábú Tóni bácsihoz mentünk, aki jó 
barátja volt a néninek és olyan unokatestvére, 
mint én a Laczkónak.

— Na, meglátogatom az én öreg barátomat I 
— szokta volt mondani a nagyasszony néha és 
ekkor kézen fogott engem és elmentünk a szom
széd utcába. Ott lakott Tóni bácsi.

Tóni bácsi, szegény, nem tudott sétálni, fájl 
a lába neki, köszvénye volt és mindig egy nagy 
székben ült az ablak mellett. Zsiga bácsi mondta 
otthon, hogy valamikor nagyon szép huszár volt a 
Tóni bácsi, aki sok katonának parancsolt és há 
rom csillagja volt aranyból, meg egy szép lova.

A buta Laczkó ilyenkor is mindig okosko
dott, hogy ugye, most is azért nem jár sohase 
gyalog Tóni bácsi, mert megszokta a lóháton.

Mikor aztán mi a nagyasszonyával meglátó 
gattuk a szegény Tóni bácsit, ő a fájós lábával 
mindig föl akart szökni a székéről és egész elvö
rösödve ült vissza. Biztosan nagyon fájt szegény 
nek a lába.

A nagyasszony ilyenkor mosolyogva és sze
retettel szorította meg a kezét.

a vidékiek köréből 6116 kereskedő lépett 
be az egyesületbe, melynek egyéni rendes 
tagjainak száma eszerint eddig 7368.

Ekként érlelődött az ügy odáig, hogy 
az országos magyar kereskedelmi egyesülés 
első közgyűlését május 22-én megtarthatta. 
Mintegy folytatását képezte ez a soproni 
alakuló közgyűlésnek, de minő killömbség 
a kettő között ! Sopronban az országos ér
dekképviselet célja és szervezete tekinteté
ben még lényeges elvi eltérések mutatkoz
tak, a budapesti közgyűlést azonban az 
„egyetértés" jegyében tartották meg. Amott 
alig 120—150 kereskedő tanúsított, langyos 
érdeklődést a nagyfontosságu ügy iránt, most 
azonban a kereskedők tömegesen gyűltek 
össze a fővárosban, hogy lelkesedve tegye
nek tanúságot a magyar kereskedők össze
tartásáról, egv célra való törekvéséről!

Kormos Alfréd.

VEGYES HÍREK.

— Kinevezés. A Hivatalos Lap legutóbbi 
száma jelenti, hogy a király Raizz Gedeon dr. 
be'ügy miniszteri osztály tanácsost közegészségügyi 
főfelügyelővé nevezte ki. Az uj főfelügyelőt ki 
nevezése alkalmából vármegyénkből sok barátja 
és tisztelője üdvözölte. Raisz Gedeon dr. a nagy 
mihályi közkórháznak volt egykor főorvosa.

— A bíróság köréből. íomzzek Béla a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke szerdán 
városunkba érkezett, a kir. járásbíróság ügykeze
lésének megvizsgálása céljából. A vizsgálat 3—4 
napot fog igénybe venni.

— Az asphalt járda munkálatai junius 
havában fognak megkezdődni, s a nyár folyamán 
a Kossuth Lajos utca okvetlen el lesz járdával 
látva. A képviselőiestül-1 e hó 21 én tartott gyű 
lésén elhatározta, hogy a szükséges pénzt a pesti 
hazai első takarékpénztártól szerzi meg, amely in
tézet a legkedvezőbb ajánlatot tette.

— Nyári mulatság. Az állami elemi is
kola derék tantestükbe a növendékek szórakozta
tására szerdán délután a Vörösház erdőben nyári 
mulatságot rendezett, amelyen a tanítótestület és ta
nulókon kívül a nagyközönség is részt vett. A 
szépen sikerült kiránduláson mindenki jól találta 
magát és valamennyien örvendtünk a kis növen
dékek játszi jó kedvén. Este a Csillag szállóban 
szépen sikerült táncmulatság volt.

— Értesítés. A helybeli ev. ref. egyház 
tagjaival tisztelettel tudatom, hogy f. évi május 
nó 29 én, azaz Vasárnap d. e. 10 órakor úrvacsora 
osztással egybekötött ev. ref. istentisztelet lesz az 
állami iskola szokott tantermében. Nagymihály, 
1904. május 24 én. Klain Sándor jegyző.

Na, na, öreg barátom, ne erőltesse meg ma*  
gát, megárthat.

Aztán odaült Tóni bácsi mellé és folyton 
mosolygott. Nekem egv csomó arany csillagot ad
tak a Tóni bácsi huszárruhájáról, hogy játszain 
velük s aztán kezdtek lassau beszélgetni egymással.

Kiváncsi voltam, hogy mit beszélhetnek, mert 
a nagyasszony olyan vidámnak látszott és sokszor 
csöndesen kacagott. Néha megfenyegette a puha, 
fehér kezével Tóni bácsit és jókedvűen mondta :

— Na, na. édes Tóni, maga napról napra 
fiatalabb lesz.

Es súgva felelt Tóni bácsi ilyenkor:
— Maga is édes Klára 1
Ezután sokáig hallgattak. A nagyasszony ki 

nézett az ablakon. Tóni bácsi zavartan köhintgetett.
Egyszer aztán fölállott a nagyasszony.
— Menj, — mondta nekem — a másik szó 

bábán vau a kendőm, hozd be.
Kimentem. De az ajtóhasadékán át megdob 

bonve láttam, hogy Tóni bácsi meg merte lenni 
azt, amit senki sem tett eddig, — megcsókolta a 
nagyasszony kezét. S a nagyasszony mosolygott 
hozzá

Pakots József.

— Sorozás. Az 1904. évi fősorozás a nagy, 
mihályi járásban junius hó 24 és 25én Nagy- 
Mihályon a Barnai szálló nagytermében fog meg 
tartatni. A butkai, rákóci, málcai és mocsári kör
jegyzőség hadkötelesei 24-én, a bánóéi, nátafalvai 
körjegyzőséghez tartozók, a nagymihályi illetősé 
giiek és idegenek junius 25 én kerülnek sor alá. 
A sorozás a nyári évadra való tekintettel már reg 
geli 8 órakor fog kezdődni.

— Aranylakodalom. Miiller Bernát és 
neje nagymihályi lakosok május hó 22 én ünne 
pelték meg házasságuk 40 ik évfordulóját. Az ál 
talánosan tisztelt házaspárt ez alkalomból a sok 
ismerős és jóbarál szerencseki váriatokkal halmozta 
el. A család valamennyi tagja, akik közül többen 
külföldön laknak, jelen volt szülőik örömünnepé 
lyén. Miiller Bernát 10 év óta lakik városunkban 
és a nagymihályi sörgyárai virágzásba hozta, e 
sörgyár ma vármegyénk egyik leghatalmasabb 
ipartelepe és gyártmányai az országban ismerete 
sek. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, miszerint 
Miiller Bernátnak 7 íia van, valamennyien derék, 
jóravaló emberek és mindheten a hadseregben 
szolgáltak. Mi is hozzájárulunk szerencsekivánata 
inkkal a Miiller családnak és még bosszú jóllétet 
kívánunk nekiek.

— Tűzoltó majális, A nagymihályi ön
kéntes tűzoltó egyesület f. évi junius hó 5 én dél 
után 3 órakor a „Vörösház- erdőben és este 8 óra
kor a B.irnai szállóban nyári táncmulatságot tart, 
melyre a n. é. közönséget ezúton is tisztelettel 
meghívja a Parancsnokság. Beléptidij : személyjvgy 
80 fillér, családjegy 2 korona. Felülfizetésck kö
szönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak. 
A tiszta jövedelem az újonnan beszerzett szerek 
költségeinek törlesztésére fog fordittatni.

— llablógyllkosság. Tárnán e hó 24 én 
éjjel borzalmas rablógyilkosság történt, eddigelé 
ismeretlen tettesek özvegy Wahrman Hermanné 
korcsmárosnőt és 13 éves cselédjét, miután a la
kást kifosztották, meggyilkolták. A szerencsétlen 
áldozatokon több súlyos sérülést találtak és nya
kuk éles eszközökkel teljesen el volt vágva. A 
község lakosai reggel vették észre a borzalmas 
esetet és nyomban híre terjedt az egész vidéken, 
a vinnai csendőrök azonnal megindították a nyo- 
mozatot, amely azonban eddigelé semmiféle ered
ményre nem vezetett. A szobránczi bíróság részé
ről Taninecz albiró, dr. Widder s dr. Veszperényi 
orvosok kíséretében kiszállt a holyszinére a bon
colás megejtése céljából, amely azonban csak ma 
lesz foganatosítva. Wahrmanné egy 4 éves fiacs
kájával és cselédjével volt a lakásban s a fiúcska 
előadása szerint éjjel többen rontottak a korcs
mába és anyjától italt és pénzt követeltek. Lárma 
keletkezett erre, ettől a fiúcska megijedt és az 
ágynemű közé bujt, ahol elaludt és csak reggel 
ébredt fel. A gyilkosság részleteiről a gyermek 
felvilágosítást nem tud adni.

— Lövöldöző cigányok. Folyó hó 16 án 
Pazdics község határát egy sereg cigány lepte 
el, akik lovaikat a gazdák vetésén legeltették, 
többen a faluban pedig valóságos ostromállapotot 
idéztek elő, erővel behatoltak az istállókba és a 
borjukat akarták elcipelni. A WtinbergerdéXe gaz
daságban a cselédek csak vasvillákkal űzhették el 
a vakmerő bandái. Mialatt a garázdálkodás folyt, 
a csendőrség is megjelent és a község lakosaival 
a rablóhad üldözésére sietett, a tolvajok azonban 
lóháton elmenekültek, sőt a csendőrökre is lőttek. 
Egynéhányat, akik helyszínén voltak, a szolga- 
birói hivatalhoz kisertek be s miután ezekre a lo
pás beigazolható nem volt, mezőrendőri kihágás 
és csavargás miatt ítéltetlek el és egyben illető
ségi helyükre leendő eltoloncollatásuk lett elren
delve.

— Érettségi biztosok. A sátoraljaújhelyi 
r. katli. főgymnasiumban az érettségi vizsgálato
kat ez évben is Sziebtr Ede kassai kir. tanker. 
főigazgató fogja vezetni. — A homonnai felsőke
reskedelmi iskola érettségi vizsgálataira dr. Zom 
\ ilmos kassai kir. jogakadémiai tanárt küldötte 
ki a vallás és közokt. miniszter.

— A gálszécsi izr. nöegylet 20 éves 
fennállásának megüiinepléao alkalmából junius hó 
4 én a gálszécsi Nemzeti szálló nagytermében hang 
versenyt rendez. Helyárak: I—V sor 4 kor., a 
többi sor 3 kor. Belépőjegy 2 kor. Jegyek előre 
válthatók a Polg. takarékpénztárnál s Wirtschafler 



Samu ur irodájában. Hangverseny kezdete 8 óra
kor. Műsor: 1. Nyitány. Előadja Zongorán Márton 
Géza. 2. Monológ. Előadja dr. Elek Imre. 3. Coup 
lék. Előadja Palástliy S. 4 .Valami hibája van". 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta Coudinet, fordította 
Gabányi Árpád. 5. Magyar népdalok. Zongorán 
előadja WirUchafter Rezsin. Hegedűn kiséri Sziankó 
Ernő. 6. Magánjelenet. Előadja Palástliy S. Hang 
verseny utáu táncz.

— Betöréses lopás. Bánócon e hó 17-én 
éjjel oláhcigányok feltörték Estók Pál és Pórja 
Mihályné éléskamráját, onnan az összes élelmiszert, 
ruhát elloptak. A csendörség üldözte a cigányokat, 
azonban elfogatásuk nem siküiült.

Becsben e hó 22 ér. Lakatos Pál házába éj
jel a padláson át ismeretlen tettesek behatoltak és 
az egyik szobában lévő láda zárjál teszegetni kezd 
ték. A házbeliek erre felébredtek és lármát csap 
tak, mire a tolvajok az előre kinyitott ajtókon meg 
szöktek. A lopást a viszonyokkal ismerősök akar 
ták elkövetni, ugyanis Lakatos e napokban kapott 
Amerikából li'HfO koronát és ezen pénzt őrizte n 
ládában, a tolvaj tehát tudta, hogy siker esetén jó 
zsákmánya lesz.

— Megrágalmaxott csendőrök. Szalka 
Jánosné nagyráskai cigányasszony e hó 10 én egy 
holt gyermeket szült. Szalkáné azt állilotta, hogy 
a málcai csendőrök bántalmazták őt, kegyetlenül 
összeverték és ez oko-.ta a gyermek halálát. A 
nagymihályi csendőrjár is parancsnokság intézke 
déré folytán Kassáról i hadbíróság az eset meg 
vizsgálása céljából kis'.állt a helyszínére és dr. 
Wídder Márk és dr. Glück Samu orvosok által 
felboncoltatta a holt gyermeket. A boncolás ered 
ménye a csendőrök ártatlanságát igazolta.

— Jótékonyság Gr. Andrássy Sándor a 
homonna bresztói tüzkárosultaknak 1200 korona 
értékű épületfát adományozott. A nevezett főur a 
múlt évben is tetemes pénz és anyagi segélyben 
részesitette a tűzvész által érzékenyen sújtott falu 
népét.

— V illáméit és. Hétfőn délután Parnón óri
ási zivatar volt és e közben a villám az Andrássy 
uradalomban dolgozó munkások közül hármat oly 
súlyosan megsértett, hogy kelten csakhamar meg
haltak, a harmadik pedig súlyos égési sebeket szén 
védett. A súlyosan sérült gazdasági munkást a 
helybeli közkórbázba szállították, ahol ápolás alatt 
van.

— Ax állás- és foglalkoxásnélküli 
emberekre nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 
Pesti Napló apróhirdetési rovata, mely mostantól 
kezdve rendszeresen közölni fogja az országban 
lévő összes flres állásokat ugy a köz, mint a ma
gántisztviselői pályán és a kereskedelmi és ipari 
vállalatoknál. Akinek niucs állása, foglalkozása, 
vagy jelenlegi állását megváltoztatni óhajtja, az 
ezentúl nem lesz kiszolgáltatva a nem mindig lel
kiismeretes közvetítőknek, hanem csak figyelem 
mel kell kisérnie a Pesti Napló apróhirdetéseit, 
mely igazán nagy áldozattal, ezentúl dijdalanul 
fogja közölni az összes tudomására jutó üresedé 
seket ugy férfi, mint nőtisztviselők részére s ezek 
röi bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi 
lágositást, aki válaszbélyeget küld. A Pesti Napló 
e dicséretes vállalkozása által a munkanélküliség 
nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb 
jutott a megoldáshoz, mert most minden állásúéi 
küli ember egy könnyen hozzáférhető napilapban 
mindennap megtalálhatja költség nélkül, hogy 
hová fordulhat foglalkozásért. Kereskedelmi, gyári 
és ipari vállalatok, nagyobb gazdaságok, stb. ez 
utón szintén költség nélkül a legrövidebb idő alatt 
kaphatnak megfelelő személyzetet, mert a Pesti 
Napló az üres állást hirdető közleményeket, ha 
hozzá beküldik, teljesen díjtalanul fotrja közölni.

— Mindennek ápolás és gondoxás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brdxay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — ugy a sósborszesz- 
nek is —- egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay-fele sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A cimke 
egyszersmind védjegy is.

— Aki kertjét sxeretl, sxép virágokat 
éskltfinö konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. >s 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten, liotten-

biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen küldi. 
Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kívül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virá ^újdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

CSARNOK
A fehér cár.

. Felség ! a sors vesztünkre tör, 
Reánk csak szürke szárúvá, 
S mint hulló pelyvát elsöpör, 
Szilaj viharrá válva.
Felség! Nincs többé sereged, 
Moly érted haljon, éljen.
Ki rab, kit hüsen hab temet, 
Távol kelet vizében.**

í
J

.Hulljon, ki hull, vesszen, ki vész, 
Törjön patakba vére !
Derék vitéz, hős harcra kész. 
Megannyi lesz helyébe.
Ki férfi van országomon,
En, oroszoknak cárja,
Ugy akarom, parancsolom: 
Fegyverre, ki a gátra!

. . . Es kürt riad és dob pereg 
Es mén, törtet sietve
.Atyuska azt üzente! . . .
S hogy palotáján kitekint 
Oroszok fehér cárja,
Sereg köszönt, had hadra int 
Császári ablakára.

De haj, mi furcsa e menet 
Mely föltekint kacagva; 
Csörgő láncon sápadt sereg, 
S oly tompán cseng a hangja: 
„Felséges ur, emlékszel e, 
Egykor a hon reménye, 
Most örök fagynak éjjele 
Borul sírunk fölébe ?“

Es ködbe vész egyik csapat, 
De uj törtet nyomába : 
„Emlékszele Varsó alatt 
Utolsó nagy tusánkra ?-
Mi elbukánk, hős hant takar 
Acélunk éle csorba,
De bírja még, erős e kar, 
Ott leszünk mind a sorba.

.Hahó, nekik! ... A kancsukát! . 
Riad a cár sötéten,
De félve retten a kozák,
Viharzó vészes éjben.
Ott künn pedig csak egyre száll
Szilaj lidércek hadja,
Mint tajthabos bősz tengerár, 
Vágtat csapat csapatra.

Dörögve szól, zeng, zúg szavuk;
„Nos hát ütött az óra.
Előttünk im a szabad út,
A nagy leszámolóra.
Atyuska. hittál, ott leszünk,
Közöttünk nincs, ki gyáva.
Hittál, megyünk, kész seregünk,
A végső nagy tusára!“

Szilágyi Ferencz

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatal i művezető - Lándai József.

Hirdetések.
Használt és uj

nagy választékban olcsón kaphatók 
HAÜPT H.-nál K agymihályon

Szobráncz gyógyfürdő;
Varmegyében.

Glaubereóe, hideg kénes, bóstíz. Gyomor ( 
és májbetegek magyar Karlebadja -

Fürdöidény : máius 15-töl szept. 15-ig. 
Elöidény : május 15-töl junius 15-ig. Utóidény 
augusztus 16-tól szeptember 15-lg. 30% ár- i 
engedmény nyel a lakosoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógy 
viz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt j 
gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál J 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hal, ' , 
májbajoknál, epehomok és epekövekre old S- 
lag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hűdé- i i 
sek, gutaütési rohamoknál vérlevonólag. föl 
szivólag hat, csúzos és köszvényes bántál- 1 
máknál e kór okozta erjési termékekre, el í 
rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és ¥ 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, í 
ugy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és |y 
kedvezően befolyásolja. ’

Mint fürdő különféle izzadmányokat, da I 
ganatokat, izületi és csontbántalmakat, csont T 
szút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daga Y 
natok, f kélyek ellen, méh és méh közötti Y 
izzadmányok, hashártya izzadmányok felszí- ?I 
vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, J, 
idült börbegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás az alföldről és Pest fe- j 
löl jövőknek Ungvár, a felvidék és illetve 
Kassa felől jövőknek Nagymihály, honnan ke- j 
nyelmes bérkocsikon 1% óra alatt elérhető. 1

A viz otthon is sikerrel használható. 5 
Ara egy nagy láda 40 üveggel 14 kor. kis \ 
láda 20 üveggel 8 korona. A viz a vasúton í 
szállítási kedvezményben részesül. J

Megrendelések es tudakozódások Szob- ; 
igazgatóságának Szobránc J 

’ ’i. Posta és távirda ál- Y
A fürdő igazgató orvosa dr. vÍránc gyógyfürdő igazg 

gyógyfürdő cimzendők
V lomás helyben. A fürd 
? Russay Gábor Lajos.

1
A fürdő igazgatósága. £

DEÁK JENŐ 
fogtechnikus 

Nagymihály, Rákóozi-atox*.  
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé
get, hogy Nagymihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenblum féle házban rendeztem be

műtermemet,
a hol minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, csapfoga
kat, fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk míídarabokat készitek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek.
Vidékiek 24 órán belül kielégittetnek. 
A n. é. közönség pártfogását kéri 

Deák Jenő 
foftachnikas.

Eladó házak.
Sztrajnyánban közvetlen a hid mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt

lioszpodár Balázs
háztulajdonos

Nagymihály. Andrássy Denes utca

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, mely
ből bárki képes legfinomabb likőröket 
és rumot hideg utón minden készülék 
nélkül, még a legkisebb mennyiségben is 
országszerte ismert aromáimmal előállitani.

WATTERICH A.
Budapest, VII. Dobány-utcza 5. sz. alatt.
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Yan nz«rencaém az igen tisztelt gazda én iparos közön
ség l>. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy 
nagyobb áruraktárt megvásárolnom, azon kellemes 

helyzetbe jutottam, hogy bácskai szántóekéket, ásó, la
pít, kapa, acélvilla, kasza, drótszeg, vastengely, épület 
és blltorvasalások és még sok más e szakmába vágó cikkeket 

feltűnő olcsó áron árusíthatom. -*■
A magas Minkteriura által minden gőzgép tulajdo

núéinak első negély nyujtliatása céljából kőtelezővé ÍOttO 3

mentő-szekrény
beszerzését. Ezen 73595/93. miniszteri rendeletnek teljesen 
megfelelő mentő-szekrényekét raktáron tartom és

Jóval olcsóbban árusítom, 
mint a fővárosi kereskedők.

Ajánlok továbbá angol varrásu gépszijat, gépolajat és 
szekérkenöcsöt, miből nagy raktárt tartok és legolcsóbb 
áron árusítom. — A n. é. közönség becses pártfogását kérve

kiváló tisztelettel

ENGEL ÁRMIN
vaskereskedő

a
GOLDSTEIN JAKAB 

templom- ée ssoba-feitö 
NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza n szám.

Elfogad mindennemű festői 6S tapétázó munkflkflt 
valamint ablak- és ajtó-másolást, osimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett. ---------------------------------- ——

3-estékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő-más szobapadlók fényes és tar
tós befestésére, ssáraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin, lakk, eoset, arany- és esüst-brons nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára.
Keil-féle fehér ..Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

177. v. az.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi kir. 
törvényszéknek 1904. évi 543. cs. számú végzése következ
tében I>r. Kellner Mihály ügyvéd csődtömeggondnok által 
képviselt vagyonbukott Brügier Ármin csődtömege javára a 
nagymihályi kir. közjegyző .áltál 1903 évi október hó 23-án 
foganatosított csődleltarozás utján összeirt és 111M kor. 96 
fill.-re becsült activ könyv követelések nyilvános árverésen 
eladatnak azzal, hogy a követelések fennállásáért és behajt
hatóságáért nem szavatoltatik.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 
1903. évi V. 274 35. számú végzése folytán Nagyinihályon 
Dr. Keliner Mihály csődtömeggondnok irodahelyiségében le
endő eszközlésére 1904. májat hó 30-ik napjának 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni ’ 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér
telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs- I 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon, 1904. évi május hó 13.
1‘ellet Jó*aef,

kir. bírósági végrehajtó

Bor eladás.
Saját termésű boraimat a kővetkező áron adom :
Asztali bor__literenként — 40 kr.
Csemege ó bor   „ — 80 ,
Muskotály     „ 2 írt — „ 
5 puttonyos asszú kis Üveg 2 „ — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhaly, Sulyovszky-féle ház.

*

224. V. ez.

om. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. L-cz*  

'.02. f-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai 
kir. törvényszéknek 1905. évi 3656. számú végzésekövetkez- 
tében Dr. Lorber Péter ügyvéd által képviselt Záhr és 
Szakmáry cég javára Szeghy Zoltán és tárna ellen 1580 kor. 
s jár. erejéig 1904. évi május hó 5.én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és 2798 koronára becsült kö
vetkező ingóságok u. m. bútorok, boltberendezés, vegyes 
fűszeráru, activ könyv követelések, melyek fennállásáért és 
behajthatóságáért nem szavatoltad k, nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1904 V. 
141/2. számú végzése folytan 1580 kor. — fillér tőkekövete
lés eunek 19o4. évi április hó 10 napjától járó 6*/»  kamatai 
*/•*/•  ▼áltó dij és eddig összesen 149 kor. 45 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Nagyniihályon 
alperes Rzeghy Zoltán üzletében és lakásán leendő eszköz
lésére 1904 janias hó 0-ik napjának d. •. 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1*81.  
évi LX. t.-cz- 107. és 108. j-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsaron alul is el fognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon 1904. évi máj. bó 21-ik napján.

Pellea Jötte/,
kir. bírósági végrehajtó

A hölgyvilág1 részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

E9y készülék ára 3 kor. GUSChe|bauer Antal, Sopron, m-
utanvet mellett ---------- ’ r •»••• gyen küldetnek. —

SÍT Képviselők minden helységben kerestetnek.

VILÁGHÍRŰ
* .REKORD*  festészeti műintézet a kiválóan 
sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek Arai:
Olaj , aquarell es pastell festésben 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom , Platin- és 
krétarajz ... ára

20 K.
5K.

Báexletea irjecyxák bérmentve.
Egy életnagy.águ featményt ké.eitilnk mindenki
nek teljeaen ingyen. ha részünkre 5 rende
lést szerez és azokat egyeuként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"

■

■

Minden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-féle 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia
a mindennapi kávéitalhoz.

feitéiseti mUintéxet
BUDAPEST. VII., Rottenbiller-utcza 46. 18 Ve

Nyom. Laudeemen B. könyvnyomdájában


