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A népoktatás reformja.
Evek óta vajúdik már e kérdés, évek 

óta folyik az elkeseredett harc a magyar 
nyelv uralmáért, a magyar állam suverén 
hatalmának érvényesítésére az iskolákban. 
Mert jól tudták és tudják a jelenben is a 
vezető államférfiak, hogy a magyar állam
hatalom megszilárdítása az iskolákban gyö
keredzik. Ha onnan oly tanítás kél szárnyra 
ültetödik a tanulók romlatlan lelkűletébe. 
amely a magyar állam iránti szeretetet 
ápolja és fejleszti, úgy a magyar nemzet 
fensöbbsége ez országban örökös tót, hova 
tovább oda fejlődik, hogy a történeti múlt 
erőssége a jelen elejével párosulva örökké 
biztosítja a magyar faj suprematiáját.

Most végre elértünk arra a határkőre, 
mely fordulópontját, kell, hogy képezze 
népoktatásunk nemzeti irányba való fejlő
désének.

A kormány vette kezébe az intézke
dések keresztülvitelét, midőn a népiskolák 
államosítását tervezi.

Jól tudjuk, hogy ezideig, ha a feleke
zeti s egyben nemzetiségi iskolák a kor
mány ellenőrzése alatt is állottak, még sem 
volt megakadályozható, az a káros akna 
munka, mely a tanítványok lelkűletébe, a 
magyar faj iránti gyűlöletet következetesen 
és céltudatosan belénevelte.

Nem lehetett megakadályozni azt, hogy 
a felekezetet, a nemzetiséget mindig elő
térbe szóllitották, mig a haza s a magyar
ság önkéntelenül háttérbe szorult, sőt leg- 
többnyire teljesen kiszorult a tanítványok 
érzületéből.

T ARCZA.
Bikaviadalok Budapesten.

A középkor véne tnrnajátékainak utolsó, 
megmaradt látványossága. amely azonban a lég 
erősebb hatású, mórt nem puszta játék, hanem 
valóságos élethalálharc: ez a bikaviadal. Junius 
első napjaiban külön e célra épített hatalmas áré 
nában a főváros közönségének része lesz ebben a 
látványosságban, amelyet Közép Európában eddig 
sehol sem engedett meghonosulni a civillisatio ké
nyeskedése.

Spanyolország régi dicsőségéből, legendás hő 
sei közül már csak egy maradt: a toreador. Arany
poros tarka spanyol legyezők csodaszép férfialakja, 
akiért szerelmetes lázzal hévül nemzetének min 
den asszonya, ez a bikaviadali arénák hőse, akit 
legnagyobb művészeivel és államférfiéival egy sor 
bán emleget a népe, s akit vagyonnal áraszt el, 
dicsőséggel kényeztet a hazája.

A corridas de toro, a bikaviadal, visszanyu 
lik az ókorba. Valami római vezér, Liltorius öt
lete volt, hogy a bikával való mérkőzéssel ébren 
tartsa katonáiban a szilaj vadságot es harci ked
vet, nehogy a hossza tétlenség ideje alatt elpuhul 
jauak a harcosai. Azokban az időkben még vad 
csordákban tenyészett északi Afrikában s az ibériai 
félsziget területein a toro di l.idis nevű bikafaj, 
egy törpe fajta, de rendkívül veszedelmes duvad,

S ennek káros hatását szomorúan ta
pasztaltuk a múltban s keservesen tapasz
taljuk majd a jövőben, hacsak erélyes in
tézkedésekkel elébe nem vágunk c jelen
ségeknek.

Mindenesetre gavalléros s elöstnerésre 
méltó a közoktatásügyi kormány azon el
járása, hogy mielőtt terveit megvalósítaná, 
kikéri azok véleményét, kiknek az uj re
form érdek sfréfájába vág.

Bármint döntsön is az ankét, egv bi
zonyos, hogy egy államnak sincs annyira 
szüksége, hogv közoktatása teljesen az ál
lamtól függő helyzetben legyen, mint épen 
Magyarországnak, amely nyelvével, érzüle
teivel, jellemével oly annyira elszigetelten 
áll Európa kulturállamai között, s melynek 
területén a nemzetiségek egész konglome
rátuma tanyáz.

A külföld megmutatta, hogy még az 
oly hatalmas egyöntetű nemzet is, mint 
Franciaország, szükségesnek tartotta az is
kolát az egyháztól különválasztani, hogy az 
tisztán és függetlenül egyéb befolyásoktól, 
az állam hatalma alá helyeztessék. S ami 
Franciaországban csak célszerűségből tör
tént, annak nálunk kényszerűségből kell be
következnie.

A magyar nemzet a nagy mindenség- 
ben magára van hagyatva, önereje, önha
talma az, mely a mindent magába olvasztó 
szláv nemzetiségi tenger felszínén tartja. 
Ha erejében gyengül, ha hatalma súlyban 
vészit, úgy szomorú sors vár a magyar 
nemzetre.

Erősítsük magunkat minden kínálkozó 

amelyet az emberi nevelés nem tudott a járomba 
szoktatni s amely pusztítva garázdálkodott az ein 
berlakta vidékeken. Ezek ellen a bikák ellen uszi 
tolta lovaskatonáit a római vezér s példáját a ber
berek utánozták Afrikában.

A mórok aztán rendszeresítették a viadalo
kat zárt arénákban. A középkor spanyol királyai 
udvari ünneppé emelték a bikaviadalokat. Nagy
szerűen beleillett ez a véres mulatság az inkvi 
zició korába. Eleintén ugyan páncélosán szállt 
szembe a főrangú levente a bikával, de a páncélt 
csakhamar levetette a hősieskedés kérkedése.

Ma valóságos mámorban él a spanyol nép a 
Ints vét után következő első vasárnaptól fogva Szt. 
Mihály napjáig, amig a bika viadalok tartanak.

A legnagyobb szerencsétlenségnek tekinti a 
spanyol, ha oly szegény, hogy nem vásárolhatja 
meg a belépőjegyét ezekre a viadalokra. A világ 
kincséért sem mulasztana el egyet sem a viadn 
lók sorozatából, mert mindegyik más, mindegyik 
változatos, soha kétszer min ismétlődő, vérfa 
gyasztó jelenetek lázitóan megkapó képeiből áll a 
corridas de toro.

Az évszázadok fejlődése során a finomodó 
ízlés megfinomitotta ezt n sportot is. Ami azelőtt 
kizárólagos vérengzés volt, azt az idő a művé
szettel határos bravurjátékká csiszolta. Az ember, 
amikor elvetette öldöklő szerszámait s puszta kéz
zel merészkedőtt a vad bika ellen, büszke elbiza 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

segédeszközzel s főleg igyekezetünk hasson 
oda, hogy a haza iránti szeretet az ifjúság 
érzelmeiben minél hatalmasabb, minél na
gyabb erőre kapjon.

Ezért igaz lelkesedéssel üdvözöljük 
Berzeviczv Albert közoktatásügyi miniszter 
reformját, melylyel az iskolák állammá ala
kuló tusát óhajtja keresztül vinni, mert a 
reformban a magyarság erősödésének egyik 
leghathatósabb eszközét tartjuk.

A magyarok Istene segítse diadalra e 
nemes célú törekvést, mely egyben a ma
gyarság konszolidálásának zárókövét képezi.

A jegyzői kar közgyűlése.
A vármegyei községi és körjegyzői egylet 

május hó 28 án tartotta meg Varannón rendes ta
vaszi közgyűlését, melyre már 27-én számosán 
érkeztek meg. A közgyűlés napján Varaimé lobogó 
díszt öltött és a fogatok hosszú sora érkezett ven 
(légekkel. A közgyűlést megelőzőleg a jegyzők és 
vendégek az olvasóegyletben ismerkedésre gyűltek 
össze és onnét indultak az ovodahelyiség nagy 
termébe, ahol a közgyűlés megtartatott. Fodor 
Jenő elnök a gyűlés megnyitása után üdvözli a 
szép számban megjelent tagokat s felkéri Haraszthy 
és Gojdic» tagokat a Szerencsen a múlt évben 
felvett jegyzőkönyv hitelesítésére. A közgyűlés 
diszeínökéül Ifióaztghy János főszolgabíró lett meg 
választva, akiért küldöttség ment, a diszelnök 
csakhamar megjelenvén, zugó éljenzéssel fogadtatott.

Diószeghy megköszöni a kitüntető figyelmet 
és átvéve a gyűlés vezetését, az elnököt felkéri, 
hogy a tárgysorozatot vegye tárgyalás alá.

Az elnöki jelentés elismeréssel adózik a kor
mányelnöknek, ki a jegyzők ügyét oly rövid idő 
alatt előbbre vitte, referál a kedvezményes vas 
úti j- gyek iránti kérelem elutasításáról, a jegyzők 
magánmunkálataira, a nyugdíjra vonatkozó rétidé 

kodottsággal nemcsak méltó ellenfélnek minősítette 
magát, hanem az állat vad ereje fölé helyezte az 
emberi ügyesség technikáját. Képzeljünk el egy 
teljesen fegyvertelen embert, aki bízva acélos Íz 
maiban és hidegvérében, aranynyal Limes öltözék
kel és fehér harisnyáé lábakkal, mint valami pár 
ketthez szokott diplomata, kiáll az aréna porond 
jára és — játékot kezd a bikával, amelyet úgy 
neveltek, hogy embert, mást nem is látott soha 
annál a csordásnál, aki csak lóhátról mer vele 
szóba állani. És micsoda játék ez, egyetlen fegy
vere a viadornak egy piros posztódarab, amelylyel 
a bika vad rohamait irányítja — maga ellen. S a 
toreádor átugrik a bika szarvain, néha széken 
ülve fogadja s akkor szökik csak oldalt, amikor 
a bika már belerontott a — vörös posztóba. Eb 
bői a szempontból tekintve, ez a viadal bizonyára 
érdekes sport.

Tekintsük azonban magát a bikaviadalt.
A ma dívó mérkőzést ember és vadállat kő 

zött a művészi magaslaton álló espada iskolát a 
XIX. százai! elején az a liires I’odro Rornero ala 
pitoíta, akinek Sevillában gyönyörű szobrot cincit 
az elismerés. Ami azelőtt rendszertelen, vad kor 
gelödzés és öldöklés volt, azt Ö megtette tudó 
inánynak. Tanulmányozta négylábú, szarvas el 
lenfelének az indulatát, megállapította a dühének 
psichologiáját és ahhoz szabta az iskolát, mely a 
voltaképeui mai viadalnak a lényege. Szabályait 
pedig egybefoglalva iskolát alapított Sevillában, a



leteket ismerteti, majd ajánlja, hogy gróf Hadik 
Béla az egylet örökös disztagjává válaszlassék.

A közgyűlés egyhangúlag és lelkesedéssel 
magáévá tette ez indítványt és erről a főispánt táv
iratilag értesítette.

Elhatároztatott, hogy a magánmunkálatok 
ügyében a junius 9 iki gyűlésen az egyletnek bi
zottsági tagjai felszóllalnak és hogy kedvezményes 
vasúti jegyek iránt az országos központi jegyzői 
egylet utján fognak a kereskedelmi miniszterhez 
fordulni. A számadások megvizsgálása után a 
pénztárnoknak a felmentvény megadatott.

Elhatároztatott, hogy a jövő évi gyűlés To 
kajban fog megtartatni. Talapkovica Vazul halála 
fölött a közgyűlés részvétét nyilvánítja. Majd a 
választások következtek, amelyek során elnöknek 
Fodor Jenő, alelnöknek Kula Pál és Kólón ay Mi
hály, főjegyzőnek Hubay Kálmán és aljegyzőnek 
Játzay Pál. pénztárnoknak pedig llácz János vá 
lasztatott meg.

Az ülés berekesztése után közebéd volt, a 
mely lelkes hangulatban folyt le. Diőszeghy főszol
gabíró a királyt. Fodor Jenő Diószeghyt, Malonyay 
Tamás a jegyzői kart. kii.raséry Pál a jelenlévő 
hölgyeket, PtrtzzFnyi István Fodor Jenőt, Loiach 
Béla a vezetőséget éltette.

Este tánc volt, amely a reggeli órákig el
tartott. x

VEGYES HÍREK.
— Főispánt látogatón. Gróf Hadik Béla 

vármegyénk közszeretetben álló főispánja május 
hó 30 án városunkba érkezett, a mely alkalommal 
két napon át a szolgabiró! hivatal ügykezelését 
vizsgálta. Öméltósága a közigazgatás minden ága 
zatát a legapróbb részletekre kiterjedőleg vizsgálta 
meg éa a tapasztaltak felett megelégedésének adott 
kifejezést, úgyszintén megelégedését nyilvánította 
Láazlófi László utbiztosnak a vármegyei utak jó 
karban léte felett. A főispán a közkórházat is meg
látogatta, ahol Dr. Chudovazky és Dr. B’őWer ka 
lauzolása mellett az egyes osztályokat végigjárta 
és örömének adott kifejezést, hogy a vármegyében 
ily szépen berendezett és kellően gondozott kórház 
van. Ittléte alatt titkára kíséretében a főispán a 
kaszinó helyiséget is felkereste, ahol a jelen volt 
tagokkal a város fejlődéséről beszélgetett és kon
statálta, hogy Nagymibály, Sátoraljaújhely után a 
vármegye első városa.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Buzuy Sándor nagymihályi in. kir. adóhivatali 
gyakornokot a nvilrai adóhivatalhoz adótisztté 
nevezte ki.

melyet VII. Ferdinánd király 1830 bán olyan ün
nepséggel, akár valami egyetemet, megnyitott. Eb 
ben az iskolában négy esztendeig tanul a növen
dék, amig oklevelet nem kap, és ezzel engedélyt, 
hogy a porondra lépjen. Hanem ekkor még ko
rántsem nyerte el az espada rangot, ekkor még 
csak chulo, aféle arénabeli kadét, aki jóformán 
nézője csupán annak a három felvonásból álló drá 
mának, melynek minden egyes jelenete gondosan 
kiszámított szövevény.

A chuloból fejlődik a picador, a lovas bar 
cos. Micsoda szerepe van ennek a furcsa leventé
nek ! Bekötött szemű gebéjén ülve, kezében három 
méter hosszú és hármas h-gyü dárdájával ő kezdi 
ini g a bika feldühitését. Es minden föllépte ebben 
a véres színjátékban egy-egy lóhalál. A bika, a 
mely fölök leli a jámbor, bekötött szemű gebét, 
feldönti a picadort is, — hányszor tapos aztán ló 
val így üti lovast is agyon a loro, a bika.

A dráma második felvonásának hőse a bán 
derillero ; ez az espada legközelebbi riválisa. Fegv. 
vere nincsen, nem is ölheti meg a bikát. Csak 
játszhat vele — az állat dühének végsőkig való 
fokozása. Szép, fehér harisnyáé, gazdag arany- 
passzomántos, hajlékony derekú, scélizmu legény 
ez. a mozdulatai fürgék, mint a gondolat és vak 
merők a hátborzongatásig. Két kezében 74 centi
méter hosszú rúd, amelyen lobogószerüen szál Ingok 
csengenek, végében kampós szeg. Ezt a két bán 
derillát kell a bika nyakába szúrnia, de csakis 
szemtől szemben, a szarvai közt, — ez a szabály 
Vakmerőségében néha széken ülve várja be a bősz 
állatot, amely ráront s fél arasznyira a szarvai 
előtt ugrik el oldalt, de a két bauderillát bele-

— As atphalt járda én a burkolási 
munkálatok, úgy látszik, e hó folyamán kéz 
delüket veszik, legalább arra va’l az a körülmény, 
hogy a város szorgalmasan hordatja a homokot, 
hogy ennek hiánya miatt a munkálatok fennaka
dást ne szenvedjenek. Csak a közigazgatási bejá 
rás és a niveau kijelölése van még hátra es en
nek megejtéso iránt az elöljáróság már táviratilag 
fordult a kereskedelmi miniszter s az alispánhoz.

— A megyén püspök látogatána. Bubira 
Zsigmond kassai püspök e hó 14 én a bérinálási 
szentség kiosztása céljából városunkba érkezik. A 
város közönsége nagy fénynyel fogja az agg fő
pásztort fogadni.

— Az állomás Újjáépítése. Mint értesü
lünk a nagymihályi vasúti állomás uj épületet kap 
és annak építéséhez a jövő évben már hozzá is 
fognak. Régen érzett hiányt pótol ezáltal a in. kir. 
államvasutak igazgatósága, mert a mostani szűk 
helyiségek a nagy forgalom lebonyolítására telje 
sen alkalmatlanok.

— A tűzoltók majálisa. Vasárnap lesz a 
tűzoltók nyári mulatsága és ha az idő is kedvezni 
fog, szép mulatságra van kilátás. A rendezőség 
mindent megtesz a siker érdekében és a vidékről 
is sokan készülnek ez alkalomra.

— Halálosán. Dr. Pátyí Zsigmond fővá
rosi orvos, ki a 80-as években városunkban lakott 
lapunk volt munkatársa folyó évi május hó 30-án 
hosszas szenvedés után Budapesten 61 éves korá
ban jobblétre szenderült. Az elhunyt földi marad 
ványai junius hó l én délelőtt 9 órakor a Damja
nich utcza 54. sz. gyászházból kisértettek az uj 
izr. temetőbe és ott örök nyugalomra helyeztettek. 
Béke lengjen porai felett ’

— Országos vásár. Nagy mi hál y városá
ban a legközelebbi országos vásár junius hó 13. 
és 14. napjain fog megtartatni.

— Halálos baleset. Kirnág Pál s Kirnág 
János vásárhelyi lakosok testvérek, múlt hó 30 án 
kocsin mentek Bánóéra egy lakodalomba. Útköz
ben Kirnág János kedvtelésből lövöldözni kezdett 
forgópisztolyából és e közben véletlenül Pál test 
vérét hátba lőtte. A szerencsétlen áldozatnak tü
dejébe fúródott a golyó, aki csakhamar belső el
vérzés folytán meghalt. A bíróság Kirnág János 
ellen gondatlanságból okozott emberölés miatt 
megindította az eljárást.

— A tárnái gyilkosság ügyében a nyo | 
mozat vddigelé positiv adatokat nem derített ki ; 
letartóztatták ugyan a meggyilkolt özvegy két mos 
tóba fiát, azonban gyanú kívül semmiféle bizonyí
ték nincsen ellenük s igy szabadlábra helyezésük 
mihamarabb meg fog történni.

döfte. Negyedórái küzdelem után a bika nyakán 
tucatnyi ilyen éles, fájdalmat okozó himbáló bán 
derilla csüng, — az állat félelmetes bödülessel 
túrja fel szarvaival a porondot, haragja elérte a 
maximumot; kezdődhet az utolsó felvonás.

Az arénából elvonul minden szereplő, csak 
a bika marad ott — aztán belép az espada, va 
gyis a matador. Balkezében egy négyszögletes 
vörös posztó, zászlómódra pálcára illesztve : ez a 
muleta. Jobbjában egyenes kard. Ezzel szúrja le 
szemtől szemben a bikát, de csak egyetlen pont 
ján, a nyak szírijén szabad a pengét beledöfuie. 
Ez a pillanat a legfélelmetesebb; valóban csak pil 
latiatokig tart, csak addig, amig a bika a mata 
dórra ront és az piros lobogóját elébe tartva, az 
ellen irányítja az állatot. A bika beledöf a posz
tóba s a matador pengéje markolatig a nyakába 
hat<d. Az aréna karzatjárói felharsan a riadó és 
hull a porondra a sok virág, ékszer, kalap, aján
dék s a mámoros, izgatott tömeg e pillanatban 
megdöbbentő képét tárja elő annak, mennyire it 
tasitja az embert a vér.

Az a hírneves toreador csapat, amely Pouly 
fils vezetése alatt Budapestre jő, jelenleg az első 
egész. Spanyolországban. Pouly a modern s» villái 
iskolában nyerte oklevelét s francia finomsággal 
cserélte fel a rut vérengzést a mérkőzésében. 
Minthogy nem öli meg a bikát, puszta kézzel 
megy ellene és egyetlen fegyvere a lélekjelenlét 
és a művészi ügyesség. Az a látvány, amelyet 
bemutat, maradandó emléke lesz minden nézőnek 
s erre a látványra a külföldről százával érkeznek 
Budapestre az érdeklődők.

Globetrotter.

— A bíróság köréből. Fornaztk Béla kir. 
törvényszéki elnök szombaton fejezte be a kir. 
Járásbíróság ügykezelésének vizsgálását és a ta 
pasztaltak felett Mattyasovszky Mór a bíróság ve
zetőjének megelégedését fejezte ki.

— Négyes Ikrek. Paplögő István felső 
póri kubikos napszámost nagy szerencse érte, ha 
ugyan annak lehet nevezni, hogy a felesége négy 
egészséges fiúgyermeknek adott életet. Életrevaló 
teremtés valamennyi apróság s az anyjuk is jó 
egészségnek örvend.

— Birtok parcellásás. Orosz Ignácz és 
társa az udvai Szirmay féle birtokot az ottani és 
szomszéd községekbeli parasztgazdáknak adták el, 
akik azt egymás között kisebb nagyobb részletek 
ben eldarabolták.

— Tanulmányi kirándulás. A bo- 
monnai felsőleányiskola növendékei mintegy 30 au 
tisztelendő Láng Charitás zárdafőnöknő s inég két 
tisztelendő nővér s egy kézimunka tanítónő veze 
lése alatt f. hó 1 én ♦anulinányi kirándulást ren 
deztek városunk nevezetességeinek megtekintése 
végett. — A kora reggeli vonattal érkezve váró 
sunkba, Mathiaaz József igazgató fogadta őket, 
kinek kalauzolása mellett megtekintették a gróf 
Sztáray féle téglagyárat s Petrovica József kályha
gyárát, honnan az áll. iskola tanácstermében ru
háikat elhelyezvén, reggeli szt. misét hallgattak. 
A r. k. templomból jövet a Csillag szállóban reg
geliztek, mely’ alkalommal a helybeli áll. elemi 
iskolai tanítótestületnek voltak vendégei. Reggeli 
után a IV. V. VI. leányosztályokban hallgatták 
meg a tanítást, betekintve az óvodába is. Majd a 
Müller féle sörgyár megtekintésére indultak. Itt a 
gyár tulajdonosai a sörgyártás menetét, fokozatait 
magyarázták a mindezek iránt nagy érdeklődést 
tanúsító növendékeknek. A déli órák elteltével 
ebédre ugyancsak a Csillagba vonultak, hol részt 
vett az áll iskolai tanítónőkön kívül Mathiáaz Jó
zsef és neje, valamint László E. Flóris tanító. 
Ebéd után még csak a gróf Sztráray udvar park 
ját tekintették meg s a délutáni vonattal egy ta 
nulságos s egyben kellemos kirándulás jó emlékei 
vei tértek haza. A kirándulás sikerét mindenben az 
áll. iskola fáradhatatlan igazgatója, Mathiasz Jó 
zsef kalauzolása biztosította, ki a kirándulásról 
értesülve, jó eleve megtett mindent arra nézve, 
hogy vendégeink minél kellemesebb emlékekkel 
szivükben távozzanak városunkból.

— Elhunyt polgár meder. Dr. Iodntsy 
László, Ungvár r. t. város közbecsülésben Állott 
polgármestere m. hó 28 án, életének 68. évében 
elhunyt.

— Tanítói gyűlés. A f.-zempléni ev. ref. 
egyházmegye tanítótestületének abarai fiók köre 
Bánóczon m. hó 25 én tartotta meg évi rend*  s 
közgyűlését. A gyűlést Pdradí Pál d< regnyői ta 
nitó, mint elnök nyitotta meg, üdvözölve a meg 
jelent tagokat, kitartásra, munkásságra, tevékeny 
ségre buzdítva őket. Megemlékezik Onody Miklós 
volt málcai tanítóról, ki a körnek több éven át 
munkás, tevékeny tagja volt, kit élete delén ra
gadott el a kérlelhetetlen halál szerető családja s 
kartársai köréből. Majd a mull ülés jegyzőkönyve 
olvastatott fel. A kör jövő évi gyűlését Málcz.án 
fogja megtartani, hol a helybeli tanító minlatani 
tást fog tartani a nyelvtanból. Gyűlés végeztével 
Hutka József ref. lelkész esperes látta vendégei
nek a kör tagjait. Ez utón is hálás köszönetét fe 
jezi ki a kör a szives házigazdának.

— Öngyilkosság. Bánóczon Marczinyik 
János nevű 19 éves legény felakasztotta magát, 
öngyilkosságának oka állítólag az, hogy lakoda 
lom lévén a faluban, ő nem mehetett el, mert 
csizmája nem volt. E miatt búsult aztán egy na
pig. Másnap reggel anyja felköltötte, hogy inén 
jen dolgozni. felkelt, de dolog helyett az is 
tálló padjára in*  ni fel és ott felakasztotta magát. 
Nagy csapás ez a szegény özvegyasszonyra, aki 
nek senkije és semmije sincs s csak a fia keres 
ményéből élt.

— A töketerebesi kastély renoválása. 
Gróf Andráasy Tivadar és családjának hosszas 
afrikai útja alatt a nagynevezetességü töketerebesi 
kastélyt, amelyben 1885 ben a király is tartózko 
dott, alapos renoválás alá vették. A munkálatok 
már a befejezéshez közelednek, úgy, hogy a csa 
Iád az idei nyarat már benn töltheti.



— Meggyilkolt házaló. Baum Áron mun
kácsi illetőségű házaló a galíciai határszélről gya
logszerrel Sztropkóra igyekezett. Útközben az erdő 
sötétjéből kél ember támadta meg, akik leütötték 
és kifosztották. A csendőrség a gyilkosokat két 
ruthén csavargó személyében elfogta és a sátor 
aljaujhelyi ügyészség fogházába szállította, ahol 
beismerték tettüket.

— Tenyészállatok vizsgálata. Nagymi 
hályban junius hó 1 én vizsgállak az apa állatokat. 
A vizsgálatot a főszolgabíró közbenjötte mellett a 
varannói m. kir járássorvos foganatosította.

— Cigányháboru, A sámogyi és telkibá 
nyai cigányok május hó 28 án Nagymihályban ve
rekedést rendeztek és e közben Kesely György sá 
mogyi cigányt Lakatos Bandi telkibányai társa 
késsel annyira összeszurkálta, hogy életveszélyes 
sérülést szenvedett A csendőrség a tettest kézre 
keríteni akarta, azonban az elmenekült és eddig 
sem lehetett nyomára akadni.

— Daltársulat Málczán. Tiz tagból álló 
daltársulal telepedett le Málcán pár heti tartózko
dásra, s a fürdőkért nyári pavilonjában, mely e 
célra van berendezve, kellemes estéket nyújt a 
község és vidéke intelligenciájának.

— Kinevezés, Révész Mór kulai adóhiva
tali tiszt a varannói adóhivatalhoz ellenőrré ne
veztetett ki.

— Tűz. Lapunk zártakor a Sulyovszky- 
utcában levő Seszták féle ház gyulladt ki. A tűzoltó
ság csakhamar kivonult a helyszínére és minden 
lehetőt megtett a tűz lokalizálása érdekében, ami 
sikerült is, amennyiben a tűz nem terjedt tovább.

— Hazánk legszebb fürdője a kéndus 
és konyhasós természetes meleg forrásokban gaz
dag „Herkulesfürdö*  az idén is nyújtja az ismert 
50%-os árkedvezményt júliusig és augusztus 26. 
után a szerényebb jövedelemmel biró közönség 
nek. Ismeretes, hogy e világhírű fürdő forrásai 
csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, idült 
csuz, köszvény, bőr és csontbetegségek, aranyér, 
altesti bántaluiak és ezek utóbajai stb. ellen. Dl 
cséretre méltó hazafias cselekedet az igazgatóság 
részéről, hogy az említett kedvezmény által lehe
tővé teszi a középosztálynak is, hogy Herkules 
fürdő forrásainak gyógyító és üdítő hatásában ré
szesülhessen.

— Az állás- és foglalkozásnélküli 
emberekre nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 
Pesti Napló apróhirdetési rovata, mely mostantól 
kezdve rendszeresen közölni fogja az országban 
lévő ősszos üres állásokat ugy a köz, mint a ma
gántisztviselői pályán és a kereskedelmi és ipari 
vállalatoknál. Akinek nincs állása, foglalkozása, 
vagy jelenlegi állását megváltoztatni óhajtja, az 
ezentúl nem lesz kiszolgáltatva a nem mindig lel 
kiismerotes közvetítőknek, hanem csak figyelem 
mel kell kísérnie 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
ről bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi
lágosítást, aki válaszbélyeget küld. A Pesti Napló 
e dicséretes vállalkozása állal a munkanélküliség 
nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb 
jutott a megoldáshoz, mert most minden állásúéi 
kifli ember egy könnyen hozzáférhető napilapban 
mindennap megtalálhatja költség nélkül, hogy 
hová fordulhat foglalkozásért. Kereskedelmi, gyári 

ás 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 fo/ja közölni.

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

— A ki kertjét szereti, szép virágokat 
és kitűnő konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten, Rotten- 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra törjed, kívánatra mind- akinek 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.

Felelőn szerkesztő: Dr. Kállai József. 
KíAdóhivxtali művezető Lándai József.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kétíves élete s 

fgészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
eOtt cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Glimmiservkötöt beszerezni. A guinini- 
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.

áinií. egyoldalú 7-től io. 
íll. Ili, 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 eszközül :

POLLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Boreladási hirdetmény.
Méltóságos Gr. Sxtáray Sándor nagy- 
mihályi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI

saujhelyi ésvinnaibor
hordónként eladó.

Az újhelyi bor literje . . 6*0  fillér.
A vinnai » > . . .50 »

Hordók önköltségen számíttatnak, bő
vebb felvilágosítást nyújt

az uradalom központi irodája 
Nagymihályon.

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 előállítani.

WATTERICH A.
Budapest, VII. Dohány-utcza 5. sz. alatt.

Használt és uj

kerékpárok 
nagy választékban olcsón kaphatók 

HAUPT H.-nál Nagymihályon.

Brázay-féle 
Sósborszesz

A másságéhoz (gyurőgyógymód) 

legalkalmasabb szer a Bráaay- 

féle Sósborszesz, melvlvel a 

testet bedörzsöljük s a másságét 

ugy hajtjuk végre. O5OCO

; Schicht-szappan ;
í VÉDJEGYEK: |

i

a legjobb, legkiadó 
sabb és azért a

1 legolcsóbb szappan

vagy .Kulcs'

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 1 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva. j

JFiume-Jíewyorki vonal
elsőrendű hajók

kitűnő ellátással. Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel,

’B---- haj ój egygyel
szolgál

a, Kzi-v-Á.asrzDozei-.-Á.si zieozD-A-

NAGYM1I1ÁI.Y0N

László Fülöp megbízásából HERCZ JÓZSEF.



kiváló tisztelettel

¥mi szerencséin az igen tisztelt gazda és iparos közön
ség l>. tudomására hozni, hogy mintán sikerült egy 
nagyobb áruraktárt megvásárolnom, azon kellemes 

helyzetbe jutottam, hogy bácskai szántóekéket, ásó. la
pát. kapa, acélvilla, kasza, drotszeg. vastengely, épület 
és butorvasalások >'•» még Sok más e szakmába vágó cikkeket 

feltűnő olcsó áron árusíthatom.
A magas Ministerium által minden gőzgép tulajdo

nosnak első segély nyújthatóba céljából kőtelezővé tette a

mentő-szekrény
beszerzését. Ezen 73595 93. miniszteri rendeletnek teljesen 
megfelelő mentő-szekrényeket raktáron tart......... .

jóval olcsóbban árusítom, 
mint a fővárosi kereskedők.

Ajánlok továbbá angol varrása gépszijat, gépolajat és 
szekérkenőcsíit, miből nagv raktárt tartok és legolcsóbb 
áron árusítóin. — A n. é. közönség becses pártfogását kérve

ENGEL ÁRMIN
vaskereskedö

? Szobráncz gyógyfürdő í
1 íT

I
1
!
i
I 
!
I 
I II l I

Ungmegyeben.
Glaubersós. hideg kénes, sosvlz Gyomor 
és majbetegek magyar Karlsbadja. —

Eürdőidény : május 15-töl szept. 15-ig. 
Elöidény : május 15-tol junius 15 ig. l’tóidény 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig. 30% ár
engedménynyel a lakosuknál.

Ezen a mílga nemében páratlan gyógy 
víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt 
gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hat. 
májbajoknál, epehomok és epekövekre old 
lag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hűdé- 
sek, gutaütési rohamoknál vérlevonólag. fői 
szivólag hat, csúzos és köszvényes bántál- 
maknál e kór okozta erjési termékekre, el 
rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesrbajoknál. 
úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. da 
ganatokat, izületi és csontbántalinakat, csont 
szót kedvezően oszlatja, (lörvélykóros daga
natok, fekélyek ellen, méh és méh közötti 
izzadmányok, hashártya izzadmánvok felszí
vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
idült börbegség' k ellcu bámulatos gyorsan hat. 

A Vasúti állomás az alföldről és Pest fe
jj löl jövőknek Ungvar. a f«*lvid«  k és illetve 
1 Kassa felöl jövőknek Nagymihaly, honnan ke 

nyelmes bérkocsikon 1% óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerré! használható. 
Ara egv nagy láda 40 üveggel 14 kor. kis 
láda 20 üveggel 8 korona. A víz a vasúton 
szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések es tudakozódások Szob 
ránc gyógyfürdő igazgatosaganak Szobranc 
gyógyfürdő cinizendok. Posta és távirda ál 
lotnas le Ívben. A fürdő igazgató orvosa dr. 
Russay Gábor Lajos.

A fürt fii itjtixyatÓHága,
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Bor eladás.
Sajat termésű boraimat a következő áron adom :
Asztali bor literenként — 4(1 kr.
Csemege ó bor  „ XU „
Muskotály     „ 2 frt — „ 
5 puttonyos asszú kis övei 2 .. — ,

WIDDER BÉLA
Nagy Mihály. Sulyovszky-fele ház.

GOLDSTEIN JAKAB
templom- és szoba-festő

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza 11 szám.

Elfogad mindennemű féstőj ŐS tapétázó munkákat 
valamiül ablak- ét ajtó mázolást, czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett.

[Festékkereskedésemben 
mindennemű Borostyánkő-máz szobapadlók fényes és tar
tós be festésé re, száraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin. lakk, ecset, arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

KEILLAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-fele 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.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Egy készülék ára 3 kor. 
utánvét mellett ==

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

Guschelbauer Antal. Sopron. Ma9yaLraza,tok1. in‘ <*r gyen küldetnek. —

VILÁGHÍRŰ
■ "ikerült életnagyság!! arcképeiről, melyeket elis

mert tiiilvé-zvk által kó./iit. t, szama- (kir. köz 
jegyző által hitelesített elismerő levél a világ 

minden tkjáról.

20 K.
1 5K.

Elsőrangú kepék árai:
Olaj . aquarell es pastell festésben
G nykép iitÁn I*  •■3 cm. nairv' i/l.m

--tin..malili kivit.lií Brom . Piaiin 
kretarajz

Részletes árjegyzék bermentve.
I V élet nagy >.a gu feMményt k.-zitílnk niindenki- 
II. k teljesen ingyen ha r.-ziiiikre rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

I

„REKORD"
festészeti müintézet

BUDAPEST. VII., Rottenbiller-utcza 46.

Minden családnak

saját jól felfog-ott érdekében csakis a

Kathreiner-féle

Kneipp-maláta kávét
szabadna pótlókul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

vl. —----T.-— - -J
Laude»inan B. könyvnyomdájában


