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Az iskolaév végén.
Az iskolaév végén komoly gondok ne

hezednek a szülőkre és tanulókra egyaránt. 
Sokféle kérdés nyugtalanítja mindazokat, a 
kiknek sorsa az iskolával van összekötte
tésben, mert hiszen egy esztendő fárado
zásának eredményéről van szó. Mint a 
termő földnek, a tanulásnak és tanításnak 
is van jó és rossz aratása, aszerint, amint 
jó vagy gyenge az iskola vagy a tanuló 
akarata s értelmi színvonala.

Bízvást rámondhatjuk a mi iskoláinkra, 
hogy azok úgy a felsők, mint az alsóbbak, 
gyökeres reformra szorulnak a tanterv dol
gában. Még mindig a régi nyomokon ha
ladnak nálunk, s nem sokat törődnek a 
mindennapi élettel, amelynek számára ne
velik a tanulók tízezreit. Az életmód, a vi
lág nézlet, a kenyérkereset az utóbbi év
tizedek alatt rohamos fejlődésen és nagy 
változásokon ment keresztül — de az is
kolák, a tanítás nagyjában a régi maradt 
Még ha legalább a legújabb keletű tan
könyveink lennének, melyek lépést tarta
nak az élettel. De ezek sincsenek. Régi tan
könyvekből, vagy azoknak újabb utánzatai
ból tanítanak és az időt s a szellemi erőt 
olyan dolgokra fecsérelik, melyeknek a ta
nuló sem gyakorlati hasznát nem veszi, 
sem a modern európai műveltségbe be nem 
vezeti. Ezt az állítást példával is illusztrál
juk. Az általános műveltségnek egyik leg
lényegesebb részlete az irodalomtörténet s 
irodalmi müvek ismerete. A világ legújabb

T A R C Z A.
Az újvilág küszöbén.

Newyork, áprilin 16.

A Cunard társaság .Servia“ nevű gőzhajó 
ján vagyunk. Az us ó palota, amelyen 2ÖO főből 
álló legénységen kívül körülbelül ezer utas foglal 
helyet, közeledik céljához : Newyorkhoz. Az uta
sok legnagyobb része St. l.uisba igyekszik, hogy 
a csodaszámba menő világkiállítást láthassa.

Newyork, ez a milliónyi lakossággal biró vá
ros képezi az újvilág kapuját. E kapu küszöbe 
azonban a Custotn House (fővámbáz), amelynek 
leírására vállalkozom levelemben.

A hajóról megpillantjuk Sandyhook égbe 
nyúló világitó tornyát, amely bennünket az ame
rikai csodálkozások nevében üdvözöl. Beevezünk 
Newyork öblébe s előttünk fekszik az óriási ki
kötő, amelyben ezer s ezer hajó horgonyoz. Jobb
ról Brocklyn terül el, hova a világhírű fiiggőhidon 
lehet eljutni. I.akóssága kétszer annyi, mint Buda 
pestnek. Balról Hoboken látható madártávlatból. 
E két város között fekszik, részben a Manhattan 
szigolon maga Newyork, amelynek tengernyi háza 
egy kis világot foglsl magában. E három város 
összesen egy várost képez. (-sak London lehet 
nagyobb Newyorknál. Az egész egy gyönyörű, 
felséges panorámát nyújt a szemlélőnek. Nápoly 
költői fekvése, az Aranyszarv mesevilágu kikötője, 
Rio de Janeiro lágy öble itt egyben megtalálható.

Gőzösünket már Eiro-Islatidból sürgönyileg 
jelezték. Bár még háromszáz angol im-rtfoldnyirt- 

irodalmában számtalan halhatatlan nagy al
kotás van; Ibsen, Bjornsen, Tulsztoi, Dosz- 
tojewszky, Gorkij, Rudyard, Kipling, Eche- 
garay, Maupassant, Annunzio, Zola, Mark 
Tavain, s a többi nagyok olyan müveket 
alkottak, melyek sok emberöltőn keresztül 
fogják hirdetni a lángelmék nagyságát. S 
mit tanulnak ezekről a mi iskoláinkban ? 
Semmit, ha csak azt nem, hogy óva intik 
a fiatalságot ez Írók olvasásától. Mert ezek 
uj nyomokon haladnak, s hirdetik az örök 
emberi igazságokat, amelyek talán nem tet
szenek a régi irásu embereknek. Azonban 
ha lenne talán tankönyv, amely az Írókkal 
is foglalkozna, akkor őket is tanítanák. De 
mert nincs ilyen tankönyv s mert a mi ta
nárainkat az egyetemen a tekintélyek fel
tétlen tiszteletére s nem önállóságra oktat
ták ki, a magyar középiskolák felett nyom
talanul száguldanak el a tudomány, a mű
vészet s irodalom újabb alkotásai, a taná
rok csak privátim s a tanulók — ha ugyan 
ráérnek — az újságokból vesznek róla tu
domást. Éppen úgy vagyunk a legújabb kor 
történeti eseményeivel is. Ezeket is csak az 
újságokból ismerhetik meg az olyan tanulók, 
akik az önművelődésre is adnak valamit és 
nem csak a tankönyveket bújják.

Szóval a mi iskoláink nem tartanak 
lépést az élettel. Ez a panasz mái évtize
dek óta hangzik mindenfelé a közönség 
köréből s e bajon egy jó, modern tanterv
vel most sem tudtak segíteni.

Középiskolai oktatásunknál sokkal tö

voltunk a szárazföldtől, már elénk jött egy rév 
hajó, amelynek kormányosa vette át hajónk kor 
Hiányzását. Szinte nevetséges, mint vonszolja maga 
után a kis révhajó a mi óriásunkat. Nemsokára 
még egy dióhéj farai hajónkhoz. A vámellenurö 
két hozza. Mind a Custom House hivatalnokai. 
Először a hajó okmányait viszgálják meg. Ennek 
megtörténte után lepecsételik a hajó üregeit és 
hozzálátnak az árak és vámkötelezett holmik meg 
vizsgálatához.

Közben minden utasnak meg kell mondani, 
hogy hány darab podgyászt visz magával, mi a 
tartalmuk és különösen van e vámkötelezett tárgy 
a birtokukban. Mindenkiről rövid jegyzőkönyv 
vétetik fel, melyet mindenki személyesen aláírni 
tartozik. Azután egy utashoz vagy egy családhoz 
tartozó podgyászdarabokat egyforma számmal lát 
ják el és ugyanazon szám álí azon vevényen, a 
melyet az embernek kézbesítenek.

Ismeretes, hogy a Washingtonban tartott 
kongresszuson az uj vámtarifa végleges megálla 
pitása miatt heves vitatkozások folytak, mig végre 
elfogadták a Mac Kinlev Bilit, amely úgy az ame 
rikai fogyasztókra, mint az európai termelőkre 
nézve sok tekintetben hátrányos. Az 1890. októ
ber <» án életbe lépett tarifa a különböző áruk 
vámtételeit ina iszonyú magasra emelte, sok áru 
nál 40 és 140 százalék között váltakozik az előbbi 
és a mostani vámtétel kiilőtnbözeto. így volt csak 
lehetséges, hogy az Unió területén minden kiil 
földi gyártmány teljesen versenyképtelen lett a 
belföldivel szemben. Ily módon az amerikai ipar, 
amely eddig csak némely áruk gyártásában vitt 

Lapunk mai axdma 4 oldalra terjod. 

kéletesebb az elemi oktatás, ahol sikerrel 
végzi teendőit jól képzett ambiciózus ta
nítói karunk. írást, olvasást, számolást ta
nítanak csak, ez igaz, de alaposan. Aki 4 
évi iskolázás után 11—12 esztendős korá
ban kerül ki az iskolából, rendszerint soha 
nem felejti el a kapott tanítás lényegét, — 
mig a középiskolák felületes tudákossága 
egy-kettőre kirepül az emlékezésből.

Az elemi iskolák dolgával foglalkozott 
az ankét, amely az uj népoktatási törvény
javaslat dolgában ült össze. Az ankéten két
ségkívül sok okos dolgot mondtak a szak
tekintélyek, de annál inkább megütköztünk 
a konokságon, melylyel egyesek az elemi 
iskoláknak nemzetiségi s felekezetiségi volta 
mellett kardoskodtak. Magyarország csak 
akkor lesz igazán a magyaroké és akkor 
lép a nagyra hivatott európai nemzetek so
rába, ha egyáltalán nem lesz többé sem 
nemzetiségi, sem felekezeti iskolája. A né
met Schulmeisterek tették oly nagygyá és 
dicsővé hazájukat, s a magyar Schulmeis
terek is ugyanezt fogják elérni, ha a taní
tás szabadságát és magyarságát nem köti 
meg se felekezet, se nemzetiség.

A tanulók ezrei előtt most nvilik meg 
az élet, midőn otthagyják az iskolát. Men
jenek arra a pályára, amelyre kedvük van, 
s a szülök ne igyekezzenek olyan pályákat 
gyermekeikre erőszakolni, amelyekhez nin
csen kedvük. Mert az élet tanulsága az, 
hogy minden pályán elérhető a kellő siker, 
ha értjük a munkánkat és kedvünk van hozzá.

vezérszerepet. most teljesen ura lett a maga pia 
rónak s kénye kedve szerint szabhatta az árakat. 
Elképzelhető, hogy mindez még nagyban változ 
tatta meg az ottani viszonyokat. Elsősorban min 
denesetre az amerikai termelők uyertek, bar az 
amerikai fogyasztók rovására. A nem természetes 
állapot folyton növekvő árakat eredményezett. Rö 
vid illő alatt aztán .zükaégesnek bizonyult, hogy 
legalább a tűrhetetlen visszásságoknak eleje vé 
tessék, az uj tarifa némely vámtételének a leszál 
litása.

Aki azonban azt hiszi, hogy meg tudja ke 
rülni Newyork vámhivatalát portékájával, csalódik. 
Az eddig leirt formalitásokkal még csak kezdetét 
veszi a tulajdonképeni kutatás, amelyet az altié 
rikai vámhivatal legéberebb szemű emberei in 
téznek. A gőzösünk ezalatt befutott a kikötőbe és 
a kikötő északi oldalán horgonyt vetett. A fából 
készült összekötő hidat lebocsájtják és az uj világ 
földjére lépünk. Podgyászunkat a Barge Office 
(hajóhivatal) raktáraiban halmozzák föl.

Newyork vámhivatalnokai udvarias és előzé
keny emberek, azonban éles szeműek és a gya
korlat oiy tapasztaltakká teszi őket, hogy bizony 
csak nagy ritkán sikerül kezük alatt vámkőtolezett 
áruk csempészése. A csempészéssel különösen nők 
foglalkoztak a szigorít szabályrendeletek éleibe 
léptetése óta. De az élelmes amerikai nem en 
gedte magát megfosztani a jussától és női híva 
talnokokat alkalmazott a gyanús nők ruházatának 
a megmotozására. A női hivatalnokok ügyesség 
tekintetében m in egyszer túltesznek férfikollégái 
kon. Majdnem mindennapos dolog, hogy a szoknya



BUBICS ZSIGMOND püspök Nagymihályon.
A kassai egyházmegye tudós főpásztora Áfa- 

bict Zsigmond v. b. t. t. e hó 14 én d. u. tél 4 
órakor városunkba érkezett. Már napokkal ezelőtt 
készült a város, hogy’ a magas vendéget kellő ün
nepélyességgel fogadja, a háztulajdonosok fellobo 
gózták házaikat és lengett ez egész városban a 
trikolor.

A Kossuth Lajos utcában csinos diadalkaput 
emeltek s ott fogadta Nagymihály városa hivatalo
san az ősz egyház fejedelmet. A püspök Bodrog 
(Hasaiból jött hozzánk, a hol gróf Lónyay Elemér 
és neje Stefánia főhercegnőt látogatta meg.

Bánőcz állomásán Bajusz Andor főszolgabíró 
üdvözölte Bubics Zsigmondot és csatlakozott a püs 
pök kíséretéhez ; a nagymihályi állomáson a város 
színe java várta ö Excellenciáját, a kit a kerületi 
papság nevében Kapossy Menyhért vásáshelyi es
peres plébános üdvözölt, mire ő Nagy méltósága 
szép szavakkal köszönte meg a fogadást.

Ezután a római katholikus hívek által kiál
lított lovas bandériummal az ólén Gróf Sztáray 
Sándor kíséretében hajtott be a püspök hosszú ko
csisortól kisérve a városba. A Kossuth Lajos utcán 
felállított diadalkapunál az egész város várta Bubics 
Zsigmondot, a tűzoltóság sorfalat alkotott és dere 
kásán ügyelt fel a rendre. A püspök a diadalka 
púnál leszállóit a kocsijáról, a kit az egybegyűltek 
szűnni nem akaró éljenzéssel fogadtak. Itt Sdadek 
József városi bíró üdvözölte Bubicsot, ki megkö
szönvén á szívélyes fogadtatást, ígérte, hogy e vá
ros és minden lakójának jóllétéért imádkozni fog 
az Egek Urához.

Ezután ő Nagyméltósága ismét kocsira szállt 
és a plébánia templomáig hajtott.

A templomban a hívek óriási számban gyűl 
tek össze és várták az egyházfejedelmet, aki fé
nyes segédlet mellett misét tartván, megvizsgálta 
a szentségeket és templomi felszereléseket, melye 
két a legnagyobb rendben talált.

Az istenházából a püspök gróf Sztáray kisé 
relében a kastélyba ment és ott fogadta d. u. 6 
órakor a küldöttségeket.

Elsőnek a róni, s gör. kath. hitk. küldöttsége 
tisztelgett, melynek szónoka a nagymihályi plé
bánia ékesen szóló lelkésze, Oppitz Sándor volt: 
megható szavakkal üdvözölte a püspököt, aki a 
vallás, haza és einberszeretetért áldozza élűiét.

Onagvméltósága Oppitznak a praktikus élet
ből merített üdvözlő szavaira megjegyezte, hogy 

ráncokból különböző ékszereket kutatnak iol és 
gyakran fordul elő, hogy egyes nők alsószoknyái 
köré nehéz csipkéket találnak körű lcsavarva.

A hajón fülkékkel rendelkezett utasokkal 
aránylag gyorsan végeznek és a fedélzetiekkel is, 
akik rendesen az utasok zömét alkotják, hamar 
készen vannak. Ez utóbbiak a szegényebb ősz 
tályhoz tartoznak s a tapasztalat bizonyítja, hogy 
nincs mit csempészniük. L». gtöbbnyire bevándorlók 
melyeknek száma 1821 töl 1902 ig 1x.83.7883 fejre 
rúgott.

Mig a legújabb időkig a bevándorlókat szí
vesen fogadták, most ellenkező az amerikaiak vé
leménye. 1X91. február 28-án törvényt hoztak, 
hogy bevándorlók anyagiak hijján ne bocsáttassa 
nak be, mert a proletárizmus nyilvános bajjá nö
vekedett. 1*93 -bán pedig törvény lett, hogy a be 
vándorló utasoknak kiinduló állomásuk amerikai 
konzulátustól láttamozott egészségi bizonyítványt 
kell beszerezniük. Más törvény megparancsolja a 
gőzhajó vállalatoknak, bog} az elindulási kikötő 
ben utasaiknak hivatalos névsorát vegyék tel. a 
melyet a megérkezésnél a felügyelőknek kell kéz
besíteni. Olyan ..emélvek. akik előreláthatólag az 
állam terhére esnek, semmi szili alatt nem bo 
csáj iható az Unió területére.

I jabban az Ellis-HIandon van a bevándorló 
kát hozó hajók kikötő helye. Itt pontosan köny 
vet vezetnek a beérkező gőzösökről, a kivándor

lók számát és neveit feljegyzik. z\ foglalkozásról 
pedig t«■'jósén külön könyv beszél.

legújabb rendelkezés szerint csak azok lép 
hetitek az uj világ földjére, akik 30 dollár 150 
korona) készpénzt fel tudnak mutatni vagy lobi 
zonyitják. hogy Amerika területén rokonaik van 
nak. Kiilömben kénytelenek ugyanazon a hajón, 
amelyen jöttek, az illető hajóvállalat költségén 
visszatérni. Nagy Béla. 

azokat soha sem fogja elfelejteni, Isten áldását ki 
vánta a tisztelgők és azok családjára.

A református egyházak nevében Hutka József 
esperes üdvözölte a főpapot, aki örömének adott 
kifejezést, hogy ezen egyház képviselői megjelen 
tek előtte.

Az izr. hitközség egy nagyobb küldöttsége 
jelent meg ezután Bubics előtt, akit Brilnn Mór 
hitközségi elnök üdvözölt. Beszédében kifejtette, 
hogy a küldöttség hódolatának és szereteténck jött 
kifejezést adni azon férfiú előtt, aki a buzgó val 
lásosságot és hitfelekezetének általa képviselt ér 
dekeit igaz hazafisággal és tiszta liberalizmussal 
tudja párosítani.

() Exeellenciája hosszabb beszédben válaszolt 
az izraeliták küldöttségének, kiemelvén, hogy ő 
minden embert egyformán szeret és egymás iránti 
szeretőire buzdította a küldöttséget.

Az izraelita nőegylet küldöttsége nevében 
Dr. Glüclc Samuné köszöntette Bubicsot, ki az 
egylet működése iránt érdeklődött és a küldöttség 
tagjaival szívélyes szavakat váltott.

Majd a város képviselőtestületének érzelmeit 
tolmácsolta Polányi Géza kir. közjegyző, a tőle 
már megszokott ékesszólással, mire a püspök szin
tén hosszabb beszédben válaszolt, összetartásra, 
egymás iránti szeretetre és Isten tanainak köve
tésére kérte a megjelenteket.

A casino és kórház küldöttsége külön külön 
tisztelgett és gróf Sztáray Sándor tolmácsolta a 
kaszinó és kórházi választmány érzelmeit.

A tanítótestület, az ipartestület és a tűzoltó 
egylet szintén üdvözölte a püspököt s ezek részé
ről Mathiász József isk. igazgató, Kolozsváry Ödön 
ipartestületi aielnök és dr. Eperjessy Lajos főpa
rancsnok üdvözölték önagyinéltóságát.

Szerdán és csütörtökön a bérmálás szentségét 
osztotta ki Bubics, kinek tiszteletére szerdán Oppitz 
Sándornál, csütörtökön pedig gróf Sztáraynál ebed 
volt, amelyen számosán voltak a város inteligen- 
ciájából meghiva.

Önagy méltósága, ki ma délután 4 órakor 
kocsin hagyta el városunkat és őrmezőre ment, 
bizonyára kellemesen fog visszaemlékezni, az itt 
töltött szép napokra.

VEGYES HÍREK.
Gálszécs pusztulása.

Junius hó 12 ike rettenetes napja volt Gál
szécs városának, iszonyatos látvány, még iszonya
tosabb pusztulás, rom, tűz színhelye volt e város.

Vasárnap délután volt, midőn Griinberger 
Bvrnát bádogos főutcai háza kigyulladt, Kováét 
Sámuel községi biró nyomban észrevette a tüzet, 
segítségért, vízért kiáltott, azonban vasárnap lévén, 
a templomba induló nép csak áinult bámult és ez 
a att az ócska zsindelyü tető lángban állott, csak 
hamar jobbra is, balra is egy rakás ház fogott tüzet.

Égett a gyógyszertár, az izr. templom, az 
elemi iskola, gőz és kád fürdő, nagy vondéglő, 
kaszinó és több üzlet. A lángok az utca két ol
daláról összecsaptak, a füst fojtott, hozzáférhetet
len volt minden, menteni nem lehetett, de nem is 
volt, hogy ki mentsen, mindenki sirt, jajgatott, 
félre verték a harangokat, nem hallatszott egyéb, 
mint az, nincs mentség, veszve vagyunk.

Rövid másfél óra alatt öt vennél több ház, 
számos üzlet, több raktár s ezek között a Sameth 
féle Pestre is beillő modern divatüzlet, a Wirt- 
schafter, Kiéin és Heiskovits cégek raktárai és 
Koch Gábor dohány tőzsdéje pusztult el. De nem 
csak a tet<«k égtek, porrá égett minden, összeom 
lottak a falak és ezer szerencse, hogy emberáldo 
zat nem volt; még a táviró oszlopok is elégtek. 
Legszomorubb a dologban, hogy tűzoltósága a vá 
rosnak nincsen, mindenki fejét veszítette és oltásra 
senki sem gondolt, az a kevés ember akik ön 
feláldozóan dolgoztak a pusztító elemmel szemben 
telit-tétlenek voltak, a viz mindenütt kifogyott, 
segítség pedig nem jött. A szomszéd községok bár 
látták a tüzet, az egy Kohányt kivéve, nem is 
mozdultak s egeit tovább. Egyszerre óriási zsivaj 
lárma, kürtölés hallatszott, százan kiáltották, ég a 
Weisz féle szeszraktár s veszve van az egész vá 
ros. Csakugyan leégett a Weisz féle ház, a pince 
azonban, ahol 4< M> hektoliter szesz volt elhelyezve, 
megmenekült és a nagy csapás közepette ez még 
szerencsének volt muudható, mert elleneseiben kő

kövön nem marad és Gálszécs városa ma már a 
a múlté lett volna. Éjjel egy század katonaság 
jött l’jhelyböl külön vonaton, majd a szomszéd 
községekből is kezdtek vizet hordani és éjjel 3 
órakor a tűz lokalizálva volt. Három napig azon 
bán állandóan füstölögtek a romok és csak a nagy 
elő vigyázatnak köszönhető, hogy a tűz újból nem 
tört ki. — Elszorul az ember szive, ha a rémsé 
gcs pusztulást látjuk, hány ember veszítette el ott
honát, hajlékát és koldusbotra jutott, a kár óriási, 
meghaladja az egy és fél milliót, biztosítás utján 
azonban alig a fele térülhet meg. X.

— Szerkesztő Bégünkből. Örömmel kö 
zöljiik olvasóinkkal, miszerint munkatársaink közé 
Oppitz Sándor nagymihályi plébános, szentszéki 
ülnök is sorakozott és e nagytudományu, széles 
műveltségű férfiú lapunkat gyakrabban fel fogja 
keresni tollával.

— A járdám unkái átok ügyében a vár 
megyei közgyűlés e hó 10 én jóváhagyta a város 
által kiállitoft 80.000 koronáról szóló kötelezvényt 
amelynek alapján a munkálatokhoz szükséges pénz 
a pesti hazai első takarékpénztártól fog felvétetni.

— Bubién Znigmond adományai. A 
kasfai püspök itt időzése alkalmából a nagymi
hályi izr. nöegyletnek, az áll. elemi iskola sze 
génysorsu tanulóinak, az önkéntes tűzoltó egylet
nek és a közkórháznak 200—200 koronát, össze 
sen 800 koronát .adományozott.

— A vizsgálatok a nagymihályi áll. elemi 
iskolában a következő sorrendben fognak megtar 
tatni: Junius 18 án d. e. 8 órától az összes hit 
felekezelek hittani vizsgája, 20-án az I. leány, I. 
fiú, I. vegyes és V. VI. fiúosztályok, 21 én a II. 
leány, II. vegyes, II. fiú, III. vegyes osztályok, 
22 én a 1IL, IV. leány és III. fiúosztály, 23-án a 
IV. b), V. és VI. leányosztályok vizsgája. A vizs
gák mindig reggeli 8 órakor kezdődnek. Junius 
hó 29-én évzáró ünnepély. A vizsgákra a szülőket 
s a tanügy barátait, a közönséget szívesen meg
hívja az igazgatóság.

— Jegyző választás. A sztárai körjegy
zőség létesítését a belügyi miniszter megengedte. 
A vármegye alispánja ennélfogva a választás meg- 
ejtése iránt intézkedett, mely e hó 21 éré tűzetett 
ki. Ugy értesültünk, hogy több pályázó lesz.

— Tanítói gyűlés. A nagyinihályi espe- 
rességi kerülethez tartozó gk. tanítók ma tartották 
meg városunkban a szokásos évi gyűlést. Dudits 
János kerületi esperes hazafias szellemű beszéd
ben a magyar nyelv buzgó tanítására hívta fel az 
egy begy ült tanítókat, akik lelkesedéssel Ígérték, 
hogy szívvel lélekkel a magy,- r nyelv terjesztésén 
fognak dolgozni. A folyó ügyek elintézéso után 
Gardos Mihály rákóci tanító tartott érdekes fel
olvasást a mennyiségtannak az elemi iskolában 
való tanításáról.

— Villámütés. Kmetóri János málcai la
kosnak egyik szalmakazlába az elmúlt héfen a 
villám leütött, csakhamar lángban állott a szalma, 
azonban szerencsére észrevették a tüzet, melyet 
még idejekorán sikerült elfojtani.

— Eladó birtok. Löwensohn Ármin szlá 
rai nagybirtokos ottaui birtokát és parkját a gaz
dasági felszereléssel együtt eladóvá tette. A bir
tokot most több külföldi tekintette meg és nincs 
kizárva, hogy maholnap Szférának lengyel földes 
ura lesz.

— A z/tablyóni híd. Többszöri és évek 
<»ta elhangzott felszólalásunknak mégis csak meg 
volt az eredménye. A zsablyáni hidat a föszolga 
biró rendelete folytán Izbugya község kijavította 
és most már komoly életveszély nélkül lehet Nagy 
mihály és Izbugya között közlekedni.

— Anyakönyvi otatiaztika. Az elmúlt 
május havában a nagymihályi anyakönyvi hiva
talban Ifi születési, 12 halálozási és 5 házassági 
eset lett bejelentve.

— ítélet az Areakausza uikkauztána 
Ügyében. A közigazgatási bizottság fegyelmi vá 
lasztmánya Matolay Etele ny. alispánt, Payzoss 
Andor ny. árvaszéki elnököt a köteles ellenőrzés 
hiányos gyakorlása miatt 1000—1<W kor. pénz
bírságra, Dongd Géza ny. föszámvevőt pedig hi
vatalvesztésre Ítélte és valamennyinkkel szemben 
a vagyoni felelősséget megállapította.

Az IdöiArAu. Végre a tartós szárazság utáu



megnyíltak az ég csatornái. Jó és hosszabb ideig 
tartó esőuk volt, amely jótékony hatással volt az 
összes terményekre, szellőkre és kerti vélemé
nyekre.

— Országon vásár. A héttőn megtartott 
országos vásár bizony kevésbbé volt látogatva, niu 
csen is ilyenkor gazdáinknak eladni valójuk. A 
marha felhajtás elég nagy volt és az árak, mint 
már megszoktuk, eléggé magasak.

— Házvétel. Orosz fgnátz nagymihályi ke
reskedő megvette Barnai Andor és társaitól a 
Kossuth Lajos utcai Gleich féle házat 26 ezer ko 
róna vételárért. Az uj tulajdonos a házat újjá építi 
és modern épületté fogja átalakítani.

— A felső-zempléni ev. ref. egyház
megye uj tisztikara. A filsőzempleni ev. rcf. 
egyházmegye tisztikara, miután 10 éves megbi 
zása lejárt, f. évi március hó 22-én Sátoraljaúj
helyben tartott egyházmegyei gyűlésén tisztéről 
lemondott. Ennélfogva uj szavazás rendeltetvén el, 
az egyházmegyében lévő 29 egyház presbyteri- 
umának összesen beadott uj szavazata alapján az 
uj tisztikar 10 évre eként alakult meg: Esperes 
Hutka József bánóéi lelkész (egyhangúlag), papi 
főjegyző Péter Mihály (szótöbbséggel), világi fő 
jegyző Dókus László (egyhangúlag), papi aljegyző 
Sütő Kálmán (szótöbbséggel), világi aljegyző Bér 
náth Aladár (egyhangúlag). Papi tanácsbirák let
tek; Kozma Antal, Tudja Mihály, Virág József, 
Szegő Benjámin, Kádár János. Világi tanácsbirák 
Dókus Gyula, Dókus Ernő, Bessenyey István, 
Mándy István és Nemes Lajos.

— Az orvos és gyógyszerész egyesület 
junius hó 26-án vasárnap d. e. 10 órakor Nagy- 
Mihályon a közkorházban gyűlést tart. A tárgy
sorozat következő lesz: 1. Ülés megnyitása. 2. 
Az ágyalapitók emléktáblájának leleplezése. 3. A 
közkórház megtekintése. 4. A modern sebészet 
haladásának bemutatása. Déli 12 órakor dejeuncr 
a közkórház kertjében. 5. D. u. 1 órakor kirán
dulás a szobránci gyógyfürdőbe, annak megtekin
tése és fél ötkor társas ebéd.

— A köztemető ügyében a vármegye tör
vényhatósága Palicska János és társai felebbezé 
sét elutasította s e szerint az uj köztemető a Ma 
lom utca végén lenne. Úgy értesülünk azonban, 
hogy a vármegyei határozat ellen az érdekeltek 
egy része a belügyminiszterhez fog felebbezni.

— Lelőtt lovak. Márk községben Csira 
József íöldmivts lovai takony kórban szenvedtek. 
Az eset a hatóságnak bejelentetvén, egy bizottság 
szállt ki e hó 12 én Márk községbe s miután két 
séget kizáróan inegállapittatott, hogy Csira József 
4 lova fertőzött, valamennyi nyomban lelővetett. 
A bizottság a szükséges ferlőllenitési intézkedése 
két megtette.

— A magyar-amerikai ha jőjárat. A 
Fiúméból induló hajók pompás berendezését, az 
ellátás és az utasokkal való bánásmód jóságát bi
zonyítja az a nyilatkozat, amelyet az „Ultonia* 4 
hajón utazó kivándorlók a következőképen álli 
tottak ki : „Nyilatkozat. Mi alólirottak ezennel ki 
jelentjük, hogy a Chief stewart Mr. Green, vala 
mint VVilson ur, az Ultonia személyszállító hajó 
harmadik osztályú főpincére és az ö vezetése foly
tán a harmadik osztályú kiszolgáló személyzet, 
utazásunk alatt tett kiszolgálásukért teljes s őszinte 
megelégedésünket minden tekintetben kiérdemel
ték. Ezen aláírást és nyilatkozatot szívesen meg 
adjuk. Az Atlanti Óceánon, az „Ultonia**  hajón 
1904. május hó 19 én.**  Ez. az elismerő nyilatko 
zat 200 aláírással ellátva érkezett be a központi 
menetjegyiroda igazgatóságához. — Fiúméból lég 
közelebb, junius 28 án a „Slavonia**  indul New 
Yorkba. A jegy árában bent foglahatik két napi 
ellátás már Fiúméban és teljes ellátás a hajón. 
Díjtalan felvilágosítást ad és előjegyzéseket ellő 
gad a Központi Menetjegy iroda képviselője : a ki 
vándorlási innia Sátoraljaújhelyben.

— Az állás- és foglalkozó snélkffli 
emberekre nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 
Pesti Napló apróhirdetési rovata, mely mostantól 
kezdve rendszeresen közölni fogja az országban 
lévő összes üres állásokat úgy 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 
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 

sekoi úgy térti, mint nötisztviselök részére s ezek
ről bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi 
lágositáet, 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 
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, ni> rt a Pesti 
Napló az üres állást hirdető közleményeket, ha 
hozzá beküldik, teljesen díjtalanul fojrja közölni.

— Hazánk legszebb fürdője a kéndus 
és konyhasós természetes meleg forrásokban gaz
dag „IbrknlesfÜrdő44 az idén is nyújtja az ismert 
50%-os árkedvezményt júliusig és augusztus 26. 
után a szerényebb jövedelemmel bíró közönség
nek. Ismeretes, hogy o világhírű fürdő forrásai 
csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, idült 
csuz, köszvény, bőr és csontbetegségek, aranyér, 
altesli bániaknak és ezek utóbajai stb. ellen. Di 
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 Ujság“ ajándéka. A „Mikszáth 
album**  bö tartalmának egy kivonatát bárkinek 
megküldi ingyen s bérmentve „Az Újság**  kiadó 
hivatala, VII., Kerepesi ut 54. — mutatóba. Ez a 
kivonat eredeti nagyságban bár nyomdailag gyö
nyörű kiállítású, mégis csak halvány vázlata an 
nak a pazar fénnyel kiállított vaskos di.-zmünvk, 
mely az illusztris szerző örökbecsű visszaemléke
zésein kívül foglalatja művészi alkotások repró 
dukcióinak á> elsőrangú hazai művészek < r. deli 
képeinek is. amellyel „Az Újság44 az előfizetők 
ezreinek példátlan lelkesedését és szer- telét lég 
alább részben iparkodott meghálálui. Újság ajáu 
dék még soha sem idézett elő a közönségnél olyan 
igaz elismerést és elragadtatást, mint „Az Eu 
Kortársaim“ című Mikszáth album. Erre vall az 
ezrekre menő és napról napra a kiadóhivatalhoz 
érkező buzdító, dicsérő levél, <le leginkább az az 
örvendetes tény, hogy „Az Újság**  hoz szegődő, 
„Az Újság**  zászlaja alá csoportosuló uj hívek re 
szére már nem telt a Mikszáth album első kiadó 
sából és igy kénytelen volt „Az Újság44 politikai 
napilap egy második kiadást rendezni, hogy a tö
megesen érkező uj előfizetőkkel szemben is leró 
hassa szeretetének és hálájának ezt az ajándékát. 
A „Mikszáth album44 második kiadása szolgáltatja 
nekünk a kedves alkalmat, hogy rálereljiik olva 
sóink figyelmét a módjára, mellyel ez értékes dísz
müvet „Az Újság**  előfizetése revén teljesen díj
talanul és könnyű szerrel m gszerezheti. Fölösle
ges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth album44 
második kiadása akár tartalom, akár pazar kiálli 
tás tekintetében teljesen azonos az első kiadással 
és igy minden uj előfizetőnek, aki félévre egy 
sz» rre fizet elő Az Újságra, vagy félévi köt« lez- tt 
seggel akár negyedévenként, akár havonként fizet 
elő, módjában van az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, 
mely ékessége a könyvszekrénynek, vagy asztal
nak, ahova kerül — és lelket gyönyörködtető ol 
vasmáuya annak, aki végig lapozza. Aki posta 
utalványnyal már most beküldi az előfizetést, — 
julius hó 1-tól számítva, ha csak egy hónapra is 
azzal a kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja 
„Az Újság*  politika, napilapot, annak már most, 
az előfizetési ősszeg beküldése után azonnal meg 
indítja Az Újság kiadóhivatala a lapot és meg 
küldi a Mikszáth albumot. Nyáron az egész fürdő 
évad alatt az előfizetők kívánságára a lapot bár 
hova utánna küldik, még akkor is, ha többszőr 
változtatják tartózkodási helyiiko*.  „Az Újság**  
független politikai nnpilap előfizetési ára egy hó

, napra 2 K 40 fillér, negyedévre 7 K. félévre 11 
K, egész évre 28 K. — Megrendelési cziin : „Az 
Újság**  kiadóhivatala, Budapest, VII. kér. Kere 
pesi ut 54. szám.

— Minden nek ápolás és gondozás a 
fenntartó jel tétele. Ily célokat szolgál a Brázay 
féle s<’»sborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt 
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborszesz 
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 (htiin cs. és 
kir. udvari tnnykereskedisében Budapesten, llotten 
bittér 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.

Felel***  aserkes/.tn Dr. Kállai József. 
Kiail*>liivatali  in(ivezető : Lándai József.

Hirdetések.
Fontos sérvben szenvedőknek!

Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 
tgészsege, magának beszerezni a legújabban javí 
Ott cs. és kir. szabadalmazott amtrikai- 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gumini 
sérvkötő Pollítzer találmánya s a loghiresi bb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett ol. Mert 
nem szorítja a testet, ejjel nappal hordható se a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

’vL nfíí áríii' egy°ldalu 7-töi io 
> hulv (Ildit 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 :

POLLÍTZER MÓR és FIA
csász. és kir. szab. kötszerétMk.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Használt és uj

kerékpárok
nagy választékban olcsón kaphatók 

HAUPT H.-nál 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.

Boreladási hirdetmény.
Méltóságos Gr. Sztárt!y 54/tr/or nagy
mihályi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI

saujhelyi és vinttai bor
hordónként eladó.

Az ttjlirlyi bor literje . . fitt fillér. 
A rinnnl » » . . .50 »

Hordók önköltségen számíttatnak. Bő
vebb lelvilágositást nyújt

az uroitoloo! központi irotlájo 
Nagymihályon.

Eladó házak.
Sztrajnyánban közvetlen a híd mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb lelvilágositást nvujt

Hoxzpodár Balázs 
liáztulajdoiioii 

Nagymihaly. Andrássy Denes utca.



kiváló tisztelettel

Van szerencsém az igen tisztelt gazda és iparos közön
ség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy 
nagyobb áruraktárt megvásárolnom, azon kellemes 

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

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

nosnak első segély nvujthatása céljából kőtelezővé tette 3

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

jóval olcsóbban árusítom, 
mint a fővárosi kereskedők.

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

ENGEL ÁRMIN
vaskereskedő

Szobráncz gyógyfürdő

I 
I 
ü
I

I 
>
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üngmegyebcn.
Glauberios hideg, kenet, sósviz. Gyomor 
ez majbetegek magyar Karlzbadja. 1

Fürdőidény : május 15-töl szept. 15-ig. 
Elöidény : május 15-tol junius 15 ig. I’tóidény 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig. ár
engedmény nyel a lakosoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógy
víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt 
gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag Itat, 
májbajoknál, vpehomok és epekövekre old ■ 
lag hat. Vértódnlásoknál. szédülések, hűdé 
sek, gutaiitési rohamoknál vérlevonólag. tői 
szivólag hat, csiizos és kftszvényes bántal- 
inaknál •• kór okozta erjési termékekre, el- 
rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és 
kiküszöbölés  éré hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségekm’d, vesebajoknál, 
úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
kedvezöen beft>lyásóIja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. da 
ganatokat. izületi és csontbántalmakat, csont 
szót kedvezően oszlatja, (lörvélykóros daga
natok. f.kélyek ellen, méh és méh közötti 
izzadmáuvok, hashártya izzad Hiányok felszí 
vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
idült börbegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás az alföldről és Pest te
lel jövőknek Unqvar, a felvidék és illetve 
Kassa telől jovokm k Nagymihaly, honnan ke 
uyeiines bérkocsikon 11 óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel liasxnálliató. 
Ara egv nagy láda 4< > üveggel 14 kor. kis 
láda 2<> üveggel 8 korona. A viz a vasúton 
szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések es tudakozódások Szob 
ránc gyógyfürdő igazgatosaganak Szobranc 
gyógyfürdő cím .-iidők. Posta és távírda ál 
lomas In A bon. \ fürdő igazgató orvosa (ir. 
Russay Gábor Lajos.

.1 fürdő i<i<ixqatónúga.
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Sajat termesu boraimat a következő áron adom :
Asztalt bor literenként . — 40 kr.
Csemege ó bor__ . — 80 „
Muskotály ______ , „ 2 frt — „
5 puttonyos asszú kis üveg 2 , — „

WIDDER BÉLA
Nagy Mihály. Sulyovszky-fele ház.

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

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

-4 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.

Egy készülék ara 3 kor. GllSChelbaUer Antal. SODrOfl. MaBy«™a‘ok 
utánvét mellett - 7 r gyen küldetnek. —

Képviselők minden helységben kerestetnek.

VILÁGHÍRŰ
■ m REKORD**  festészeti mdintézet a kiválóan 

sikerült életnagyságé arcképeiről, melyeket álla
mért miivészek által készíttet, számos ikir. köz
jegyző által hitelesítetti elismer-" levél a világ 

inimlen tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj . aquarell es pastell festésben 
fénykép után t*-G.3  cm. nagyságban
Leglinnmabb kivitelű Brom . Platin- 
kretarajz ára

20 K.
5K.

Részletes árjegyzék bermen‘ve.

Egy életnagyságé festményt készítünk mindenki
nek éeljcsen ingyen, ha részünkre á remin- 
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

bekfildi.

■

„REKORD* 4
festészeti müintézet

BUDAPEST, VII.. Rottenbiller-utcza 46.

I

..... .. -|

Minden családnak

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-féle 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

^--*  . —----- ------------ 2
(M.Vc

Nyom. Lan de a mán B. könyvnyomdájában


