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Kova az előfizetések, hirdetési és nyiltléi 

díjak küldendők :
Landssman B. könyvnyomdáji

Pályaválasztás.
Örökké aktuális téma marad a pálya

választás kérdése. Ez a probléma, melynek 
helyes megoldásától függ a jövö, a siker 
vagy a csalódás. Aki kényszerűvé lép va
lami pályára, az rendszerint nem éri el azt 
a célt, hogy jól s gondtalanul tudjon meg
élni, nem éri el az sem, aki nagyzolásból 
azon hitben ringatta magát, hogy tehetsége 
s hivatása van valamely pályára. Az ilye
nekből szerencsétlen emberek válnak, nem 
különben azokból is, akik a szülői kény
szernek engedve, nem arra a pályára lép
nek, melyhez kedvük van, hanem, amelyet 
mások jelöltek ki számukra. A kényszeritett 
pálya olyan mint a kényszeritett házasság. 
Lehet, hogy sikerül, de valószínűbb az, 
hogy zátonyra jutnak az ekzisztenciák.

Sok ezer tanuló hagyta el most az is
kolát, hogy kilépjen az életbe és megke
resse a kenyerét. Ebben az időtájban a leg
égetőbb a pályaválasztás kérdése és ez al
kalomból nem lehet érdektelen a pálya
választás problémája felett elmélkedni.

Száz és százféle pálya van. Mindegyi
ken csak tudással, kedvvel és akarattal le
het boldogulni. Az ipar és kereskedelmi 
pályák még mindig nem részesülnek abban 
a méltánylásban, melyben a hivatalnoki 
vagy diplomás pályáknak van része. Még 
mindig az a felfogás nálunk, hogy »ur« 
csak abból lesz, aki naphosszat az Íróasztal 
mellett körmöl — ha akár csak másol is.

T ARCZA.

Irta: CSEHOV ANTAL.
A hóna alatt szorongatva valamit, arai a 

• Cerzseveja Vjedomoszti*  220. számába volt 
begöngyölve, Szniirnov Szása, anyjának egyet
len fia, savanyu arcot vágott és bement a dr. 
Koselykov dolgozó szobájába.

— Ah, kedves fiatal ur! — fogadta az 
orvos — nos, hogy érezzük magunkat? Mi jót 
hozott?

Szása egyel rándított a szemével, a szi
vére tette a kezét s megindult hangon mondta :

— Tiszteltette önt, Nikolajcvics Iván, a 
mama és köszönetét küldte .... En egyetlen 
fia vagyok az anyámnak és ön megmentette 
az életemet . . . kigyógyitott egy veszélyes be
tegségből és . . . nem tudjuk, mivel háláljuk 
ezt meg önnek.

— Jól van, fiatal ur — szakította félbe a 
doktor, ellágvulva a hálától. — Én csak azt 
tettem, amit más is megtett volna az én he
lyemen . . .

— Én egyetlen fin vagyok az anyámnak. 
Mi szegény emberek vagyunk s természetesen 
nem fizethetjük meg az ön fáradságát és . . . 
ez nagvon bánt bennünket, doktor ur, ámbár 
különben a mama s én .. . egyetlen fia anyám
nak, nagyon kérjük, legyen szives elfogadni 
hálánk jeléül . . . ezt a tárgyat, mely . . . na-

•) MuiHtvnuy a ment mefcielant Oehov .Tarka His- 
tóri*k-.l,öl.  ________________  

Különösen a vidéki városokban van elter
jedve ez a helytelen felfogás, melynek esz
tendőről esztendőre mind több áldozata van.

Ennek ellenében azoknak sincsen iga
zuk, akik a másik szélsőségbe jutnak, s azt 
hirdetik, hogy nagy bűn az, hogy a sze
gényebb néposztály tanuló gyermekei a 
diplomás pályákat özönlik el. Nincs az a 
pálya, amelyen az uj ember meg ne tudna 
élni, talán egyedül az ügyvédi az, amely a 
legalaposabban el van árasztva. Mégis az 
egyetemi pályázók között a legtöbb a jog
hallgató, még mindig — dacára a folyto
nos panaszkodásoknak a jogászi pálya túl
zsúfoltsága miatt. Azt hihetné az ember, 
hogy az uj jogászemberek nagyrésze az 
éhhalálnak néz elébe, holott azt tapasztal
juk, hogy valahány ifjú fiskális van, az mind 
megél, ha nem is a legfényesebben.

Nem kell tehát abszolúte kétségbeesni 
amiatt, hogy nem lehet megfelelő pályát 
találni gyermekeink számára. Pálya minden 
pálya, csak haladni tudjanak rajta.

Még leginkább a hivatalnoki pályától 
óvhatnék a szülőket és gyermekeiket. A 
magánhivatalnok csak ritkán és nagy czé- 
geknél kap magas fizetést, legtöbb esetben 
csak annyit keres, amiből családostól szü- 
köcskén megélhet. Ennek ellenében aztán 
bizonytalan az állása. Nem tudja, melyik 
napon lesz kenyértelenné. Ez a nagy bi
zonytalanság állandóan fenyegeti a kedélyek 
és lelkek nyugalmát. Mindaddig, mig a ma
gánhivatalnokok nem tömörülnek és meg 

gyón drága tárgy, antik bronzból . . . ritka mű
darab.

— Felesleges! — ráncolta össze a doktor 
a szemöldökét. — Nos, mire való az ?

— Nem, kérem, ne utasítsa el, mormogta 
tovább Szása, lefejtve a borítékot. — Ön meg
sérti a mamát és engem, ha visszautasítja . . . 
Igen szép tárgy . . . antik bronzból Megbol
dogult atyánktól maradt ránk és úgy őriztük, 
mint valami drága emléket. Az én papám ösz- 
szevásárolta az antik bronzokat és eladogatta 
a inflbarátoknak . . . Most a mama és én nem 
foglalkozunk ezzel.

Szása kibontotta a tárgyat és ünnepélye
sen oda tette az asztalra. Ez egy művészi ki
vitelű antik bronz gyertyatartó volt. Egy cso- 
portozatot ábrázolt: az alapzaton két női alak 
állott. Éva kosztümben és olyan helyzetben, a 
minőnek leírásához nincs meg sem a bátorsá
gom, sem a megfelelő temperamentumom. Az 
alakok kacéran mosolyogtak és egyáltalában 
olyan kinézésük volt, hogy — ugv látszik — ha 
vissza nem tartaná őket abbeli kötelességük, 
hogy fentartsák a gyertyatartót, leugranának 
az alapzatról és olyan mulatságot rendeznének 
a szobában, amire még, kegyes olvasóm, gon
dolni sem illik.

Ránézve az ajándékra a doktor, lassú 
mozdulattal megvakarta a füle tövét, egyet 
krákogott és határozatlanul kifújta az orrát.

— Igen, a tárgy tagadhatlanul gyönyörű 
— mormogta — de . . . hogy is fejezzem ki 
magam, egy kissé . . . nem irodalmi Ízlésű. Ez 
már nem kivágott ruha, de az ördög tudja mi. 
Lapaak mai 4 oldalra terjed. 

nem alakítják a megfelelő nyugdíjintézetet, 
a magánhivatalnoki pálya leghátul marad.

Helytelenül cselekszik az, aki az elemi 
iskolák elvégzése után nyomban inasnak 
adja fiát a bolthoz vagy az iparoshoz. Sem 
az iparosnak, sem a kereskedőnek éppen
séggel nem elegendő manapság az alap
eleme az ismereteknek, ami az elemi isko
lában elsajátittatik. Jóval többet kell tudni, 
s az általános ismeretek oly mértékével kell 
birnia, hogy világnézlete s Ítélete intelligens 
legyen. Legalább négy középiskolát kell vé
geznie egy modern iparosnak vagy keres
kedőnek — de tanulnia, művelődnie még 
ezután kell.

A katonapályának nem szentelnek kellő 
figyelmet sem a szülők, sem a tanulók. 
Mostanában, amikor olyan sok a magyar 
alapítványi hely, amikor minduntalan fel
hangzik a panasz, hogy kevés a magyar 
fiú a hadseregben, s amikor a magyaror
szági hadapródiskolában a magyar nyelvnek 
bizonyos kedvezményeket adtak, valóban 
nagyon helyes lenne, ha minél több ma
gyar fiú látogatná a katonai iskolákat. Igaz, 
hogy anyagilag nem valami nagyon ke
csegtető ez a pálya, különösen a vagyon
talan fiukra nézve. De kényelmes, kellemes, 
úri, gondtalan életet biztosit a tiszti kard
bojt, ami elvégre nem megvetendő dolog.

Újabban bizonyos stagnálás észlelhető 
a mérnöki pálya körül. Az építkezések pan
gása, a kedvezőtlen gazdasági viszonyok 
első sorban a mérnökökre is kihatott, akik

— Miért?
— Nemcsak Szuchovorszki, de maga az 

ördög sem gondolna ki gyalázatosabb dolgot. 
Hisz az asztalra tenni ilyen fantazmagóriát 
annyit tenne, mint bepiszkolni az egész lakást.

— Milyen különös szempontból nézi ön 
doktor ur a művészetet I — mondta sértődve 
Szása — Hisz ez műtárgy, nézze csak meg! 
Annyi szépség és művészet van rajta, hogy a 
lelket áhitatos érzés tölti el és könyek tolul
nak az ember szemébe. Ha az ember ilyen 
szépséget lát, megfeledkezik minden földi do
logról . . . Nézze csak meg, mennyi élet, mily 
könnyedség, kifejezés I

— Mindezt én jól értem kedvesem — 
vágott közbe a doktor — de hát én családos 
ember vagyok, itt szaladgálnak gyermekeim, 
itt járnak a hölgyek . . .

— Természetes, ha a tömeg szempontjá
ból nézzük a dolgot — mondta Szása — ak
kor természetesen más színben látjuk azt a 
művészi alkotást ... De ön doktor ur, emel
kedjék a tömeg felé, annál is inkább, mert 
visszautasításával mélyen elkeserít engem és a 
mamát is. Én egyetlen fia vagyok az anyám
nak ... ön megmentette az életemet ... Mi 
odaajándékozzuk önnek a ránk nézve legdrá
gább dolgot és . . . én csak azt sajnálom, hogy 
nincs meg nálunk a párja ennek a gyertya
tartónak . . .

— Köszönöm, galambom, nagyon le va
gyok kötelezve . . . Adja át tiszteletem a ma
mának, de biz' Isten, Ítélje meg, nálam itt a 
gyerekek szaladgálnak, hölgyek fordulnak meg. 



közül sokan járnak a fővárosban állás nél
kül. Sokan már ki is mentek a küllőidre. 
De azért ‘eszünk ágában sincs lebeszélni 
sem szülőt, sem tanulót arról, hogy mér
nökké legyenek. A közgazdasági viszonyok 
egy-kettőre megváltozhatnak s ha esetleg 
idehaza nem találnak megfelelő alkalmazást 
kimehetnek külföldre, ahol az ügyes mér
nököt tárt karokkal fogadják.

A fő az, hogy bátran, a gyermek kedve 
s természete szerint válasszuk meg a pá
lyát — mert boldogulni mindegyiken lehet. 
Még a legtulzsuíoltabban is. x.

VEGYES HÍREK.
— Szerkesztöséyiinkböl. Felelős szer 

kesztőnk. dr. Kállai József szombaton több heti 
tartózkodásra külföldre utazik és ez okból távol- 
létének idejére a lapért a felelősséget kiadóhivata 
lünk vállalja el.

— Helyettesítés. Gaul Ottó nagymihályi 
járási állatorvos a földtnivelésiigyi minisztertől 2 
havi szabadságot nyert. A főispán a szabadságidő 
tartamára a nagymihályi járás állatorvosi teendői
nek ideiglenes ellátásával Horgonyt József várán- 
nói és Pikna Pál gálszéesi járási állatorvost bizta 
meg.

— Az uj pénziiyyiyazyató. Mint a F. 
M. II. Írja, Zemplénvarmegye pénzügyigazgatójává 
legköselebb Mauks Ede pozsouyi helyettes kir. 
pénzügyigazgató fog kineveztetni. Örömmel közöl
jük e hirt, Mauks Edét mindnyájan ismerjük és 
tudjuk, hogy kinevezésével a pénzügyigazgatóság 
és a közönség is sokat fog nyerni.

— Országos rAsár. Az e hó 8. és 9 én 
megtartott országos vásár nem volt valami nagyon 
látogatott. A termelők tartózkodók és nem igen 
akarják most terményeiket eladni. Kent. Ilik ugyan
is, hogy az árak emelkedni fognak. Az állatvásár 
sem volt valami túl élénk ; a takarmányltiány mi 
att a szarvasmarha ára esik és a kínálat dacára 
alig akadt vevő a felhajtott állományra.

— A Laboré halottiul. Csodálatos, hogy 
épp most, amidőn a Laboré folyó a nagy szá
razság folytán majdnem mindenütt átgázolható, 
mégis két áldozatot szedett o hó (i án. Pontsinseky 
Ágostonnak két leánycselédje ugyanis a jelzett na 
pon este a fürdő utcai parton a Laboréban akar
tak megfiirödni. Vesztükre azonban az. egyik egy

... no különben, hadd maradjon. Önt nem le
het meggyőznöm.

— Nincs is miről meggyőzni — örvendett 
Szása. — legye ön ezt a gyertyatartót ide e 
mellé a váza mellé. Milyen kár, hogy nincsen 
párja! Milyen kár! No, Isten önnel, doktor ur!

A Szása távozása után, a doktor sokáig 
nézegette a gyertyatartót, vakarta a füle tövét 
és gondolkozott.

— A dolog, tagadhatatlan, pompás, gon
dolta magában — és kár eldobni. Itt nem ma
radhat . . . Hm! ez aztán a feladat. Kinek kell 
odaajándékozni ? Hosszas gondolkozás után 
eszébe jutott egyik jó barátja, l’chov ügyvéd, 
akinek némi perköltséggel tartozott.

Ez pompás lesz, határozta el a doktor. 
— Ö, mint barátom, nem akar tőlem pénzt el
fogadni és igy igen helyes lesz, ha neki aján
dékozom ezen tárgyal. Elviszem hát neki ezt 
az ördöngős figurát. Különben ő is nőtlen em
ber és könnyelmű.

Nem halogatva az ügy elintézését, a dok
tor felöltözködött, elővette a gyertyatartót és 
elment üchovhoz.

— Jó napot, pajtás ! — mondta, otthon 
találva az ügyvédet. — Dolgom van veled . . . 
Eljöttem pajtás megköszönni a fáradozásodat. 
Pénzt nem akarsz elfogadni, fogadd hát el leg
alább ezt a dolgot . . . pajtáskám te . . . pom
pás egy dolog.

Meglátva a dolgot, az ügyvéden leírhatat
lan lelkesedés vett erőt.

— Ez aztán a műtárgy — kacagta el ma
gát. — Ah, vinné el az ördög, csakis az ördö
gök gondolnak ki ilyen műtárgyat. Nagyszerű. 

örvénybe lépett és fuldokolni kezdett, kiáltására 
társnője kimenteni akarta őt. azonban ó is a vizbe 
fűlt Még aznap éjjel Ingták ki a szerencsétlen ál 
dozatok hulláját, melyeket másnap eltemettek.

— Felakasztotta magát Mihályiét Mi 
liálv virovai illetőségit kocsist, aki kelleténél lob 
bet öntött a garatra, gazdája, itj. Karclub Pál laski 
gk. lelkész e napokban megdorgálta. A kocsis e 
feletti elkeseredésében szolgálatadójának atyja, id 
Karctub Pál helybeli plébános udvarán levő fán 
felakasztotta magát s mikorra a rémes lettet észre 
véve * levágták, már eszméleteit kívüli állapot 
bán volt. Szerencsére ép arra haladtak Lehullik 
Zsigmoud és !'<*•«  Kálmán itteni csendőrök, akik 
Mihalviesot mesterséges légzés alkalmazásával kel 
órai fáradozás után a már biztos haláltól meg 
mentették.

— A malom újjáépítése tárgyában e hó 
7 én gróf Sztdray Sándor elnöklete alatt tartott 
értekezleten megjelentek : gróf Wengi rszky Viktor 
dr. Ferenczy Elek, Bartus Boldizsár, Landesman 
Vilmos, Schreibor Jónás, dr. Eperjesy Lajos s dr. 
Kállai József. Az értekezleten elhatározták, mi
szerint tekintettel arra, hogy csak egy nagyobb 
szabású malom építésének lehetne meg a kívánt 
eredménye, az eszmét a termelők között minél 
szélesebb körben terjeszteni fogják és csak egy 
későbbi értekezleten fognak az aláírási felhívás ki 
bocsájtása iránt határozni.

— A málezai fürdőben ez évben e hó 
21 én (és nein mint máskor 20 án) tánccal egybe 
kötött nyári mulatság fog tartatni, melyhez a ze
nét Miklós Jancsi zenekara adja.

— Haleset a csépiéinél. Amint a cséplés 
ideje bekövetkezik, jönnek a cséplőgépek áldoza 
tai is. Többnyire oly fiatal egyéneket éri, akik 
nincsenek tudatában annak, hogy mily veszede
lemmel jár e gépek körüli segédkezés. így járt 
llromada János 14 éves varannócsemernyei lakos 
is, aki Hricz Jáuos nevű gazdánál kévéket ado
gatott a kézi cséplőgép garatjába. Nem ügyelt és 
munkája közben bal keze a fogak közé került és 
a szerencsétlen fin kézcsontjai teljesen eltörtek. A 
nagymihályi közkórházi, i beszállították, ahol a 
szükséges műtétet végrehajtották rajta.

— Templom fosztogatások. Az egész vi 
dék'-n alig van templom, amelynek perselyét az 
utóbbi idökbuu inog nem dézsmálták volna. A 
csendőrőrsök a v. knteró tetteseket folyton éber 
figyelemmel kísérték, azonban nyomuk mindenütt 
elveszett és tovább űzhették gaz mesterségüket. 
Végre azonban hurokra kerültek, a terebesi őrs 
ugyanis a tetteseket Hallej András tiszaujlaki és

Elragadó! Hol vetted ezt a gyönyörű dolgot'.’
Kiöntve a ielkesedését, az ügyvéd aggódva 

az ajtóra tekintett és azt mondta :
— Te, csak pajtás vidd el az ajándéko

dat. Én nem fogadom el . . .
— Miért? — ijedt meg a doktor.
— Hát azért . . . Megszokott itt fordulni 

az anyám, a kliensek, sőt a cselédségtől is fes
tetném . . .

— Nem — nem — nem . . . Nem uta
síthatod vissza — hadonászott a kezével a dok
tor. — Ez disznóság volna tőled .. . Valóságos 
műtárgy . . . mennyi élet, kifejezés .... Be
szélni sem akarok! Megsértesz!

— Ha legaláah be volna kenve vagy fü
gefalevéllel beaggatva . . .

De a doktor még jobban kezdett liado- 
názni a kezével, kiugrott az l’chov lakásából 
és örvendve, hogy megszabadult az ajándéktól, 
hazament. — Távozása után az ügyvéd meg
nézte a gyertyatartót, megtapogatta minden ol
dalról az ujjaival és a doktor példájára, sokáig 
törte a fejét afelett: mit csináljon az ajándék
kal? A dolog gyönyörű — okoskodott — el
dobni kár, magamnál tartani illetlenség. A leg
jobb lesz — odaajándékozni valakinek. No hál 
odaajándékozom ezt a gyertyatartót ma este 
a híres komikusnak, Saskinnak. A kutya sze
reti az efajta dolgokat és hozzá ma jutalom
játéka van.

Amint gondolta — úgy lelt. Este a gon
dosan begöngyölt gyertyatarlót átadták Saskin 
komikusnak. Egész este ostromolták a komikus 
öltözőjét a férfiak, kik gyönyörködni jöttek az 
ajándékban, egész idő alatt lelkesült zaj és ne- 

Hornyák Mihály turjamokrai illetőségű csavargók 
személyében letartóztatta és a sátoraljaújhelyi kir. 
fogházba beszolgáltatta.

— Házasság. Ambritko Bertalan helybeli 
orgonista f. hó 2 áu tartotta esküvőjét Tomko Anna 
kisas.szouynyal, Tomko György városi biztos leá
nyával.

— Lólopás. Hegyi községben a kóbor ci
gányok ismét három lovat vittek el hétfőn éjjel 
ottani gazdák istállójából. A vidék összes csendőr
őrsei üldözik a lócsiszárokat, sajnos, eddig azou- 
ban eredménytelenül.

— Eljegyzés. Sutter Rezső kassai keres
kedő eljegyezi*  Btrömpl Katica kisasszonyt Strömpl 
Gábor helybeli lakos leányát.

l’erekopi Propokovitch Brúnó oki. gyógysze
rész eljegyezte Bánfai Irén kisasszonyt Győrött.

Grilnuald Jenő hotnonnai lakos f. hó 7-én 
eljegyezte Bintkócon Moskovics Lenke kisasszonyt. 
Moskovics Márkusz földbirtokos leányát.

— Esküeö Landesman Simon helybeli la
kos f. hó 23 án esküszik örök hűséget Budapesten 
Herczog Irma kisasszonynak, Herczog Gusztáv az 
Első Loánykiházasitási Egylet főpénztárnoka leá 
nyának.

fíiichard Jenő gyógyszerész f. hó 30 án el 
kiiszik örök hűséget Kassán H'einberyer Etelka 
kisasszonynak, özvegy Weinberger Sámuelné paz- 
dicsi nagybirtokosuő leányának.

— A pálinka áldozata. A csehi búcsún 
a bepálinkázott ifjúság parázs kis orosz — japán há 
borút rendezett. Filep János 44 éves kocsis em 
bér fiát féltve, közbe avatkozott, amire két füty
kös ütés érte halántékát. Filep eszméletlenül össze
esett, sőt életveszélyesen a nagymihályi közkór
házba szállították. Súlyos agyvérzéssel járó kopo 
nyatörést szenvedett, ami miatt koponyáját fel 
vésni kellet*.  A beteg, úgy halljuk, veszedelmen 
túl van. A bíróság a tetteseket nyomozza.

— Hírek a közkórházból. A nagymihályi 
közkórház augusztus elsejével elérte azt az ápolási 
napszámot, 17546, amelyet december 31-ével el 
érnie kellett volna, úgy hogy éppen ugy mint ta 
valy ez évben is jelentékeny feleslegre van kilá
tása. A múlt évi feleslegből eb irányzott befekte
téseket már mind elvégezték. — A tüdőbetegek 
barakjában lévő homokréteg helyébe az itten as- 
phaltozó társulat beton áron számított asphalt búr 
kolást készített. A társulat ezen jótékony adomá
nya 150 koronát képvisel, — A közkórházban levő 
betegek számára ez évben könyvtárat létesítenek, 
a melyhez számos emberbarát könyvadományával 
hozzájárult. — Júliusi betegforgalom szerint ápol

vetés uralkodott, mely sokban hasonlított a ló- 
nyeritésre ... Ha egyik vagy másik művésznő 
jött az ajtó elé és kérdezte: szabad bemenni? 
,— rögtön hallatszott a komikus rekedt hangja :

— Nem, nem anyuskátn, nem vagyok fel
öltözve 1

Az előadás után a komikus a vállát vo- 
nogatta, a kezével hadonászott és azt mondta :

— No, hová teszem én ezt az ocsmány
ságot ? Hisz nekem magánháznál van lakásom. 
Nálam megfordulnak a színésznők. Ez nem 
fénykép, nem dughatja el az ember a fiókba.

— Ön meg uram, adja el, tanácsolta a 
fodrász, mialatt a komikust velkőztette. Itt la
kik a külvárosban egy vén asszony, aki antik 
bronzokat vásárol. Menjen és kérdezősködjék 
Szmirnovné után. Ismeri mindenki.

A komikus szót fogadott. Két nap múlva 
doktor Koselykov a dolgozószobájában ült és 
homlokára téve az ujját, a gyomorsavak felett 
elmélkedett. Hirtelen kinyílt az ajtó és a dol
gozószobába berepült Szmirnov Szása. Mosoly
gott, ragyogott és egész alakja boldogságot le
helt. A kezében valamit tartott újságba gön
gyölve.

— Doktor ur! - kezdte lihegve.— Kép
zelje az örömömet. Szerencséjére sikerült meg
szereznünk az ön gyerlyatartójának a párját! 
A mama olyan boldog . . . En egyetlen fia va
gyok az anyámnak . . . Ön megmentette az 
életemet . . .

Es Szása a hálás érzelmektől reszketve, 
odatette a doktor elé a gyertyatartót. A doktor 
felnyitotta a száját, mondani akart valamit, de 
nem mondott semmit: a szél megütötte a nyelvét. 



tak 176 beteget, kllztuk 99 UJ beteget, üaizeaen 
2542 ápolási napon át.

— Választások. A vármegye szeptember 
havi kUzgyüléaén több állás lesz választás által be 
töltve. A nyugdíjba ment Barthos József központi 
főszolgabíró helyére Dókus László első aljegyző ; 
első aljegyzővé Berndth Aladár II. aljegyző lesz 
megválasztva. Az ekép megüresedő 11. aljegyzői 
állásra azonban már többen pályáznak, legtöbb 
kilátása azonban lsépy Zoltán homonnai tb. fő 
szolgabirónak van, kiuek már az elmúlt évben is 
igen tekintélyes pártja volt.

9 érés vereketlések. Napirenden van 
az már miuálunk, hogy úgy vasárnaponként gya 
koriak a verekedések. E Léten a lasztomériak és 
oreszkaiakuak jutott ki a dicsőségből. Lászlómé 
ron Andráso Kovdly Mihály és Audráso Kovdly 
János sunyira összeverték Ivanko János és Kova 
lyik János legényeket, hogy kopouyatöiést és eb 
bői kifolyólag agyvelö'-ázkódásl szenvedlek és ál
lapotuk ennélfogva életveszélyes. — Oreszkán pe 
dig Király József Pált társai a szó szoros érlel 
méhen agyonütötték, úgy hogy a szerencsétlen etu 
bér teljesen eszméletlen állapotban fekszik s élet 
ben maradásához uincs is remény. A tettesek is 
meretlenek és a cseudőrség nyomozza őket.

— Áll. polg. leányiskola Ungváron. 
A vallás és közokt. miniszter f. évi szept. 1 töl 
Ungvári állami polgári leányiskolát állít fel. Az 
erre vonatkozó reudelet most érkezett le a kir. 
tanfelügyelőhöz s miután az uj intézet igazgatói 
állására hirdetett pályázat már múlt hó 25 én le 
járt, az igazgatói kinevezés már a napokban vár 
ható.

— A szobráncl járás kiixig. tisztvise
lői kara f. hó 7-én vasárnap délután 5 órakor a 
jászai fürdőben sikerült táuezmulatságot rendezett. 
A természeti szépségekben gazdag fürdő lampio 
uokkal csinosan díszített helyisége a nagyszámú 
intelligens közönségre rendkívül kellemes hatást 
gyakorolt s a fiatalság kitartó tánca után a közön 
ség a reggeli órákban távozott. — Ifj. fekete Béla 
fényképen örökítette meg a jelenlevő szép asszo 
nyokat és bájos leányaikat. — A négyest 30 pár 
táncolta. A jelenvolt hölgyek névsora a következő :

Asszonyok : Bellovits Emilnó, Borsitzky Bé- 
láné, Bucsinszky Lajosné, Csere Józsefué, Droho- 
beczky ív Antié, Ernői Jáuosné, Fekete Bertalanná, > 
Fekete Béláné, Fekete Istvánná, Fekete Zsigmond- I 
né, Jaczkó Istvánná, Király Óyuláné, Kirst Ja • 
kabné, Kustán Józsefné, özv. Legoza Miklósné, . 
özv. Máté Jánosáé, Pulchart Miksáné, Rónay Ar- 
pádné, Semsey Béláné, Seregi Jánosné, özv. Sol
tész Pélné. Leányok : Buday Nellike, Bucsinszky 
Anna és Emma, Dudits Ilona, ürohobeczky Mar
gitka, Fekete Atinuska, Fekete Jolán és Margit, 
Felföldy Gizella, Horátius Ilonka, Jaczkó Erzsiké, 
Kaszanilzky Stefi, Kirst Mariska. Kustán Anna és 
Ilonka, Máté Anua, Neviczky Anuuska és Ilonka, 
Pulchart Margit és Gizi, Rónay Margitka, Stadler 
Margitka, Tóth Ilonka (Budapest), Tóth Ilona (Da- 
rócz), Trautmanu Etelka. — A rendezőség ezúton 
mond hálás köszönetöt a fürdő átengedéséért gróf 
Sztáray Sándor ur Öméltóságának. at.

— Egyháxl kitüntetések. A király Ka 
tinszky Geyza főesperes, sátoraljaújhelyi plébános
nak a Felnémet melletti Szent Egyedröl nevezett 
címzetes apátságot, Hiszem Kálmán töketerebesi 
esperes plébánosnak pedig a Szent Egyedröl neve
zett kaproncai címzetes apátságot adományozta.

— Útlevelek. Az útlevélről alkotott uj tör
vény már éleibe lépett. Eszerint a külföldre szóló 
útlevelüket a vármegyo alispánja adja ki. Az út
levél kiadása végett pedig községekben az elöl
járóságnál, rendezeti tanácsú városokban a rend- 
örkapitányi hivatalban kell jelentkezni.

— Zemplénvármegye állategészség
ügye épen nem mondható kedvozőnek. Az állati 
betegségek közül a száj és körömfájás, sertésvész 
és sertcsorbánc van elterjedve. A ragadós száj és 
körömfájás a szerencsi, szinnai, tokaji; a sertés 
'ész pedig a bodrogközi, gálszócsi, nagymihályi, 
sátoraljaújhelyi, szerencsi s tokaji járásokban van 
elterjedve; a sertésorbánc pedig a bodrogközi, 
gálszécsi, sátoraljaújhelyi járásokban. Elvétve fel
lepett a lépfeue, rühkór, takonykór betegség is; 
Igy természetesen a megfertőzött járásokból az ál
latokat kivinni tilos.

— Tanügyi kinevezések és áthelye 
zések. A vallás és közokt. miniszter Ihász KA- 
töly oki. tanítót és Munka Ilona forrói áll. elemi

iskolai állandó helyettes oki. tauitónöl a szinnai 
áll. elemi népiskolai tanítóvá, illetve tanítónővé 
kinevezte. Feles István fogarasi áll felsökeres 
kedelmi iskolai tanár, Mutter Vilmos miskolci áll. 
polg. iskolai tanító a homonnai áll. felsökeresk. is
kolához, Debrec eni Áron homonnai felsökeresk. 
iskolai tanár a miskolci áll. felsok.-resk. iskolához 
helyeztettek át. — A vallás és közokt. miniszter 
Kocsis István mezőlaborci állami iskolai tanítót a 
kovásznál áll. elemi iskolához jelen minőségben 
átholyezie.

Próbabál. Kexzler Mór lánclaniíó f. évi 
augusztus h<> 13-án a tánclauitási idény befojezú- 
seíil tanítványai r< szóró próba táncestélyt rendez a 
Csillag szálló nagytermében, melyre a közönséget 
ezúton is meghívja. A táucpróba kezdete 8 órakor, 
vége 10 órakor. Ezután következik a veudégek 
és a ki nem fáradt növendékek táncvigalma. Be- 
léptidij személyenként 2 korona, családjegy 4 kor.

Szent István király napja és az 
államvasutak, A m. kir. államvasutak Szent 
István napjára, mint az előző években, úgy ez 
idén is mérsékelt áru menetjegyeket ad ki. E je
gyek a m. kir. államvasutak, valamint a Kassa — 
odeibergi vasul magyar vonalainak összes áliomá 
sairól — az üzemükbeu álló helyiérdekű vasutak 
állomásainak és a szomszédos forgalomnak kizá 
rásával — minden kocsiosztályra nézve Budapes
tig 30 százalék ármérséklettel érvéuyesek. A me 
nettérti jegyeket ez év augusztus hó 16—20 nap 
jain az utóbbi nap azonban csak a reggeli 
órákban valamennyi személyszállító vonathoz 
(express vonat kivételével) adják ki. A jegyek 5 
napig oly módon érvényesek, hogy a kiadás nap 
ját első napnak számítva, a visszatérést legkésőbb 
az 5. napon éjfél előtt kell megkezdeni. Azonban 
a visszatérés legkorábban csak augusztus hó 20. 
délután történhetik. Korábbi visszatérés esetén a 
jegyek érvénytelenek. Útmegszakításnak se menet, 
se jövet nincs helye. Gyermekekre külön kedvez 
meny nem áll fenn.

— Szülök figyelmébe ajánljuk Iliimr tan
ús nevelőintézetét Budapesten, (alapittatott 1853.) 
E kitűnő hírnévnek örvendő intézet magába fog
lal 3 osztályú felső keresk. iskolát, mely teljesen 
egy rangú az állami, községi és testületi felső ke 
reskedelmi iskolákkal — és 4 osztályú polgári is 
kólát. Bizonyítványai államérvényesek és az ecry 
éves önkéntességre jogosítanak Vidéki tanulók az 
iskolákkal kapcsolatos nevelöinternátusba fölvétet 
nek. Értesítést küld Kóser János igazgató Buda 
pest VI Aradi utca 10.

— Példás kedvezményt léptetett eleibe 
hazánk egyik legszebb és legkedveltebb fürdője : 
Herkulesíürdő. Az igazgatóság mindazokat, kik 
szerény jövedelemmel bírnak, e hó 26 tói kezdve 
50% árkedvezményben részesíti úgy a lakás, mint 
a páratlan gyógyhatású kéndus és kősós meleg 
fürdők árainál. Ismeretes, hogy e világhírű fúr 
dők csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, 
idült csuz, köszvény, bőr s csontbetegségek, arany 
ér, altesti bántalmak, vesebajok, vérszegénység, 
stb. ellen. Dicséretes cselekedet az igazgatóság 
részéről, hogy az említőit kedvezmény által mó 
dót nyujt az intelligens középosztálynak is, hogy 
Herkulesfürdő gyógyító és üdítő hatásában része 
sülhessen.

— Asszonyok nyári foglalkozása. 
Minden háziasszony egyik legfontosabb feladatá
nak tekinti évente legalább egyszer fehérnemű 
szekrényét alaposan kiüríteni és minden egyes 
darabot — ha az nem is lelt használva — ke 
resztülmosni. Sok vidéken szokásos a mar mosott 
fehérneműt egy napig a fűre teríteni, ahol a nap
sugarak azt szorgalmas öntözés közben fehérítik. 
Nálunk ez a módszer kevésbbé s. okásos, attól el 
is tekinthetünk, ha a fehérneműt jó mosószerekkel 
kezeljük, pl. a Schicht féle , Asszonydicséret- mosó
kivonattal beáztatjuk, aztán Schicht féle szinszap- 
pannal (Szarvas vagy Kulcs jegygyei) beszappa
nozva. jól kimossuk és kiöblítjük. Ajánlatos még 
a fehérneműt mosás után Schicht féle fehúritőszap- 
pannal (védji gye „Hattyú a csillagban-) kifőzni. 
A siker minden háziasszonyra nézve kielégítő lesz. 
A „Schicht- név kezeskedik minden e név alatt 
előforduló mosószerek helyes alkalmazása mellett 
a tisztaság és kártalanságéri, valamint a teljes 
sikerért.

— A modern Magyarország, A XIX. 
század nagy politikai, gazdasági és szociális moz
galmainak hullámai a század első negyedében érik 
Magyarországot. Az 1825-iki országgyűlés a ki
indulási pontja azoknak az eseményeknek, me
lyekből diadalmasan kelt ki a modern Magyar

ország. Micsoda utat kellett megtennie ennek az 
országnak, inig az 1825. előtti állapotokból a mo
dern állam magaslatára emelkedett, felruházva an
nak minden attribútumával! A magyarok Istene 
megáldotta ezt az országot, egy évszázadon belül 
legnagyobb fiait ajándékozván neki.

Magyarország újjáalakulása történelmünk leg
szebb lapjait tölti be. Ezt az átalakulást, viasza 
pillantással az előzményekre, szereplő férfiainak 
hü és biztos jellemzésével, művészi tollal a Nagy 
Képes Világtörténet most megjelent 2O8—210. fű 
zctébrn irta meg Marczali Henrik.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
áia diszes felbörk “tűsben 16 korona; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjeleu minden héten 
egy fűzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
I Hői ut 18. szám) s miuden hazai köoyvkereske- 
dés utján, havi részletfizetésre is.

Ismeri az apját. Egy békés nyárs- 
polgár, aki pont tizenkettőkor ebédel és már fél- 
egykor a kávéházban kavarja a fekete kávét (po
hárból), a minap dicsekedve beszélt a kis fiáról.

— Olyan gyereket még nem láttatok. Az 
valami szörnyen okos.

— Mennyi idős?
— Két esztendős, de már mindent beszél. 

Képzeljétek, az este fölveszem az ölembe és meg
kérdeztem : Kis aranyom, ki vagyok én ? Mit 
gondoltok, init mondott? Azt mondta, hogy: egy 
nagy szamár.

A boldog apa a visszaomlékezés gyönyöré
ben kacagásba kezdett, úgy ismételte.

Igenis azt mondta, egy nagy szamár. 
Olyan ennivaló édes kölyök, hogy no! Mit szól
tok hozzá ?

A kávék kavarodtak tovább, csak az egyik 
asztaltárs kockáztatta a véleményét:

— Kiváló ember lesz belőle. Végtére is lég 
első dolog az ilyen apró gyereknél, hogy ismerje 
az apját.

Felelőn szerkesztő: Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali művezető: Linda! József.

Köszönet nyilvánítás.

Mindazon nagyrabecsült ősmerőseink- 
nek és jó barátainknak, kik

SÁNDOR
fiunk elhunyta alkalmából határtalan le
sújtó fájdalmunkban szives részvétekkel 
osztoztak, ezúton fogadják őszinte, hálás 
köszönetünket.

Gulácsy Valér és neje 

Dessewffy Mária. * **

298. V. n.
19ÖÍ

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz.
**02. §-a értelmében ezennel közhírré részi, hogy a bpesti 
kesesk. és váltó kir. tvszéknek 1904. évi 42340 904. szánni 
végzése következtében Dr. Stern Miksa ügyvéd által képviselt 
Vázsonyi Gyula és Ede javára Weinbergor Zsigmond ellen 
331 korona s jár. erejéig 1904. évi junius hó 27-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és Ő80 koro
nára becsült kö-vetkező ingóságok u. ni. bútorok és egyéb 
ingóságok nyilvános árveréseu eladatnak.

Mely árverésnek a n.-nnhályi kir. j bíróság 1904 V. 
1x8/2. szánni végzése folytán 334 kor. — fillér tőke követe
lés. ennek különböző időtől járó 6 százalék kamatai 
*/>*/•  váltó dij és eddig összesen 72 kor. 90 fillérben 
bíróikig mái megái apitott költségek erejéig Nagymihályon 
alperes Weinbergei Zsigmond lakásán leendő eszköz
lésén 1904 augusztus hó 16-ik napja d. e. 9 órája 
határidőül kitilzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1X81. 
évi LX. t.-cz- 107. és 10X. §-a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsár >n alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
lv es fel ül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 18X1. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1904. évi julius hó 25-ik napján*

l'elles József, 
kir. bírósági végrehajtó



GOLDSTEIN JAKAB
tomplom- áa asaba-featt 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcz*  n. szám.

Elfogad mindennemo festői és tapétázó munkákat 
valamint ablak- ás ajtó-másoláat, osimfeatéat 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, ssáras- és olajfestékek, firneiss. terpen
tin, lakk, ooaet, a-any- és esUst-brons nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

„Survuü ..Kulcs-

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

'F—«0
Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCH1CHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
-1el J

Képviselők minden helységben kerestetnsk.

A hölgyvilág- részére!
hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Bor eladás.
Minden t.

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.

utánvét mellett -------- Guschelbauer Antal. Sopron. “’TX".-

Tudatom, hogy 19 0 2. óvi 

szabolcsi borom 
van eladó. — Hektoliterenként 44 K. 

Hordók saját beszerzési áron számíttatnak, 

özv. Madarász Lajosné.

Brázay-féle
Sósborszesz

Ha hamarosan szabadulni akarunk a főfájás kelle

metlen érzésétől, dörzsöljük be arcunkat, homlokun

kat, valamint fejünket is Hrázay-féle sósborszesz- 

szel. Néhány perez múlva már rendkívül üdítő 

hatást érzünk.

VILÁGHÍRŰ
■ ■* .REKOXD" ÍOöténzeti műintézet a kiválóan 

sikerült életnagy<águ arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által késziitet, számon (kir. köz
jegyző áltál hitele-itett) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek érái:

Legfinomabb kivitelű Brom . Platio- és 
krétarajz ára

BéaslaUa árjegyzék bérmentre.

■
Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljeeen ingyen, ha részünkre 5 rende
lést szeret és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi. ■
9,REElOR>D“

footóosoti müintéaat
BUDAPEST, VII., Rottonbillor-utcza 46.

Boreladási hirdetmény.
Méltóságom Gr. Sztár a y Sándor nagy- 
mihályi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI

saujheliji és vinnai bor
hordónként eladó.

Az újhelyi bor literje . . 67> fillér.
A vinnai * » .. 50 »

Hordók önköltségen számíttatnak. Bő
vebb felvilágosítást nyújt

az uradalom központi irodája
Nagvmihályon.

Felhívás
Nagymihály község lakosaihoz.

A járdázásról alkotott községi szabályren
delet 6-ik és 7-ik szakaszaira hivatkozva fel
hivatnak Nagymihály község lakosai, hogy há
zaik előtt elvonuló asphaltjárda, valamint a 
vizfolyókák folytonos tisztán tartását annyi
val inkább kötelességüknek ismerjék, mert a 
mulasztásban lévők költségére fognak a tisztí
tási munkálatok elvégeztetni, ezenfelül a leg
szigorúbb pénzbírság fog ellenük alkalmaztatni.

Miheztartás végett a szabályrendelet 6-ik 
és 7-ik szakaszai teljes szövegükben alább kö- 
zöltetnek.

6. §.
A járda és a vizfolyókák folytonos tisztán 

tartásáról gondoskodni a ház-, illetőleg telek
tulajdonosok, a bérházakra nézve pedig az utcára 
néző helyiségek lakóinak kötelessége, mely cél
ból a járdát a szükséghez képest naponkint le
sepertétől és felöltöztetni, télben a járdáról a 
havat lesöpörtetni, a jeget megfelelő módon a 
járda megrongálása nélkül felvágatni és a jár
dát homokkal vagy fflrészporral beszóratni kö
telesek. Ha ezen kötelességüknek az elöljáró
ság felhívása dacára eleget tenni vonakodnának, 
az itt felsorolt teendők a mulasztásban lévők 
veszélyére és költségére az elöljáróság által 
fognak teljesittetni.

7- §•
A járdák a gyalogközlekedésre, a vizfo

lyókák a vizlevezetésre folytonosan szabadon 
tartandók, ennélfogva azokat bárkinek bárminő 
célra elfoglalni avagy azokra bármit lerakni 
tilos. Építkezések alkalmával azonban az épít
tető az elöljáróság engedélye alapján megha
tározott időre a járdát elfoglalhatja, de az oko
zott kárt megtéríteni tartozik.

Az ezen szakaszokban jelzett tilalom el
len vétők az elöljáróság által a kövezési alapra 
fordítandó és annyiszor a mennyiszer 20 ko
ronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendők. 
Ugyancsak az elöljáróság a járdára és úttestre 
elhelyezett tárgyakat a fél költségére és veszé
lyére elhordalhatja.

Nagymihály, 1901. julius 28.

Jóth j&rpád Szladek József
jegyző. bíró.

Nyom. Laadeomaa B. könpvayomdájábaa


