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Szent István napja.
Szent Istvánnak, az első magyar ki

rálynak, a keresztény Magyarország meg
alapítójának emlékünnepe vallási s nemzeti 
vonatkozáson kívül bizonyos nemzetéleti, 
hogy úgy mondjuk, gazdasági ünnepet is 
jelent Magyarországon. Szent István nap
jára már kiszórta aranykalászos köncsét ez 
az áldott magyar löld. Amit dolgos mun
káskéz elvetett, azt már le is aratta és a 
cséplőgépek álmos, monoton berregése je
lezi, hogy a termő föld, a kalászérlelő nap 
munkája véget ért. Kezdődik a gépé, vagy 
a cséplőrudé.

Erkölcsi lényegében, nemzeti tartal
mában és kulturális jelentőségében nekünk, 
magyaroknak nagy, kiválasztott ünnepünk 
Szent István napja. Egy nagy gondolkodó
nak, egy széles látkörü államférfiunak, egy 
pogányságában csodálatosképen föl világo
suk fejedelmi elmének hosszú évszázadokra 
és tán évezredekre kiható ténye fűződik 
hozzá. A pogány Vayk, mint nemzetének 
bölcse jelenik meg a világtörténelem előtt. 
Ősei vallásáról átvezeti vaderkölcsü, de ne
mes tartalmú nemzetét a civilizált nyugat 
egyedül üdvözítő vallásába, a keresztény
ségbe. Meggyőződés, hitbeli színváltozás, a 
léleknek bizonyos valláserkölcsi reformációja 
vezette-e Vajkot a pogány oltárok mellől 
a keresztény hit oltárához, ki kutassa azt? 
A történetiró sem láthat bele a lelkek 
mélységeibe, ha különösebb megnyilatkozás 
nem segíti benne. Lehet, hogy a pogány 
fejedelmi ifjú, amikor a keresztény vallást 
fölvette, csakugyan keresztet is vállalt nem
zetéért. Saulból Pállá változni, szép bibliai 
példázat, de még a bibliában is csodatétel

T ARCZ A.
Nem lehet felejteni.

— ▲ „FoIbő-Zemplén" eredeti tárcája. —

Balog Illés kétségbeesett hangulattal tért 
be a kávéházba, ahol rossz, de annál zajosabb 
muzsikaszó csalogatta be a vendégeket. Aznap 
kapta meg hazulról a levelet, melyben az édes 
anyja kíméletes körülírások közepette tudtul 
adja, hogy abban az órában, amikor a levelet 
kézbe kapja, bizony már más felesége a szöszke 
Buzogány Erzsébet. Az első percben mérgesen 
dobta el a levelet.

— Eh! mi közöm hozzá.
De aztán csak megint elővette az anyja 

reszkető Írását és olvasta, olvasta az egyszerű 
sorokat, mintha be sem tudna velük telni. 
Mintegy öntudat nélkül olvasta a levelet és 
bár nagyon rosszul esett, nem tudta levenni 
a szemét az Írásról még akkor sem, amikor 
kicsorduy belőle a keserves fájdalom könnye. 
Tudta már hónapok óta, hogy az ő szerelmük
nek vége és ketté váltak az illáik, hogy soha 
többé ne találkozzanak. Mégis — s ezt magá
nak sem merte bevallani — élt lelke fenekén 
valamelyes titkos reménység, hogy mégis, la- 

árán lesz a hitetlen Saul hivő Pállá. Lehet, 
hogy a kereszténység Szent Istvánnak — 
keresztje volt. Nehéz kereszt, amelyet po
gány neveltetése ősi hite ellenére vállalt 
népéért. De annál fenségesebben áll elénk 
az első magyar király alakja, aki világot 
átölelő, jövőbe néző tekintetével fölfedezte 
az emberi, társadalmi, nemzeti haladás ha
talmas útját, amely a müveit nyugati világ 
hitének forrásához, a keresztény egyházhoz 
vezet.

Az erős nemzeti életnek, a nyugati 
civilizációval való párhuzamos fejlődésnek 
alapjait építette föl a pogányoltárok rom
jaiból. Meglátta, hogy ez csak úgy lehet 
és másként nem. A pogány vallás elszige
telné népét a nagy nyugat áramlásától. És 
e holt szigetről elvezette hát a pogány 
magyart a fejlődés, örök haladás hatalmas 
forgatagába.

A kereszténységgel életnedvek áradta k 
a nemzet testébe, amelyet elsorvasztott 
volna a pogány élet szárazsága. Szent Ist
ván napján szintén tolakodik toliunkra ez a 
hasonlat. Mert ez ünnep nemzetéleti vo
natkozással ellentétben ma szárazság sor
vasztja a nemzet testét. Amit a nemzet er
kölcsi életében bevitt ezer év előtt egy 
bölcs fejedelmi elme, azt az életnedvet ma 
megtagadja a nemzet anyagi életéből a ter
mészet.

Szent István napján, amikor a termő 
föld garmadába hullt kincsei kápráztatják a 
munkás magyar nép szemét, szomorúan 
kell látnunk, hogy a természet dacosan el
lenszegül e nap sajátos nemzetéleti jelen
tőségének. A gazda komoran, leejtett kéz
zel áll letarolt földjei előtt, amelyeknek java 

lán mégis I Talán mégsem lehet az, hogy akik 
oly nagyon szerették egymást, el tudjanak válni 
mindörökre, hogy a szelid, ártatlan leány, aki 
az első szerelmi mámor örömeiben őrjöngve 
fogta át nyakunkat s majd megfojtott a csók
jaival, az a lány más férfinak is oda tudja ma
gát adni. S az alatt az esze, a szája folyton 
hangoztatta, hogy vége van annak az időnek, 
többé soha fel nem támadhat, élt és boldogta
lan szerelméből táplálkozott a titkos sejtés, 
hogy van a szerelemnek és boldogságnak fel
támadása. Néha azonban próbált felejteni. A 
nagy városban sok a szép lány, van közöttük 
olyan is, nem egy, aki híven, önzetlenül tud 
szeretni egy olyanféle szegény legényt, mint 
amilyen Balog Illés volt. De a nőhóditás fele 
utján mindig megállóit.

— Minek ez nekem ’? gondolta magában. 
Hisz nem vagyok szerelmes beléjük. Minek 
vegyek nyűgöt a nyakamra? Nekem csak ő 
kellett . . .

S most jött a kurta híradás arról, hogy 
bizony hasztalan remélt titokban. Vége, mind
örökre vége szive első szerelmének. Férjhez 
ment a leány, ma volt a násza és ebben az 
órában, mikor komor kétségbeesés között nézi 
a levelet, boldog mámorban kalandozza be a 
földi paradicsom berkeit. Legyen átkozott az 
Lxpank mai uáma 4 oldalra terjed. 

kincsét nem ő, hanem az izzó nap heve 
aratta le. Kietlen szárazság aratott a buza- 
kalászos, drága magyar földeken s a kalá
szok, amit koszorúba köt az arató leány, 
halotti koszorúja egy szomorú gazdasági 
évnek.

Most Szent István napján nem lehet 
más imádsága a magyarnak, mint ez :

— Magyarok Istene, adj jobb eszten
dőt a mostaninál I x.

Pusztító tűzvész városunkban.
Nagy tuiltály, 1904. aug. 18.

Hazánk közgazdasági viszonyai a m. kir. föld 
mivelési ininisterium legutóbbi jelentése szerint oly 
szomorúak, hogy mindenfelől ballatszik, miszerint 
idejekorán keli hozzáfogni azon nagyobb szabású 
actióboz, mely az általános Ínség ellensúlyozását 
eredményezze. Bármily megrendítő és elszomorító 
is őzen állapot, mindazonáltal belé kell törődnünk, 
mert emberi elme ezidöszerint még oly tökélyre 
nem emelkedett, hogy a természet korszerinti fá 
zisaira a mi viszonyainknak megfelelő befolyást 
gyakorolhasson. Ezen természeti csapáshoz, mely
nek terhét az egész ország nyögi, ezidén egy újabb 
csapás csatlakozik, mely végeredményben a ter
mészet okozta kárt szinte elviselhetetlenné teszi. 
S ezen országos csapás, ha többnyire a véletlen 
közreműködése mellett áll is elő, nem is szólva az 
(illatról az emberben, már emberokozta baj !

És ez a napirenden lévő tűzvész ’
Háttérbe szorulnak A politikai események, 

eltörpülnek előttünk a Keleten lefolyó háború epi
zódjai, érdeklődésünk és kíváncsiságunk csak egy 
pontra irányul, vájjon mely város, mely község, 
vagy mely falu esett a nap folyamán ismét a lán
gok martalékául.

Bámulatos az az egyöntetűség, amelyet ezen 
tűzvészeknél tapasztalunk. Mindenünnen és min- 
dénütt azt halljuk, hogy vétkes könnyelműség 
okozza, s a nagy szárazság szülte vízhiány fokozza 
a veszedelmet. A tűz jel megadásától a mentés kéz 
(leséig, ha még oly rövid is az időköz, a baj 
annyira elharapódzik, hogy a legszervezettebb tűz
oltóság is tanácstalanul áll a romboló elemmel 
szemben. Mert mit ér a theoria, ha a gyakorlati 
kivitol főkelléke, a viz, hiányzik.

a boldogság. Balog Illés végre erőt vett ma
gán. A levelet tflzbe akarta dobni, de aztán 
eszébe jutott, hogy az anyja Írása, mégis meg
kell becsülni. Elzárta a levelet, aztán elment 
hazulról.

Nehéz, vontatott léptekkel ment le a lép
csőn. Ugv érezte, mintha lábbadozó beteg lenne, 
mintha hetek után most kelt fel az ágyból. 
Agyában tompa zsibongást érzett és a szive 
nagyon nehéz volt. Olyan állapotban volt, mint 
hat hónap előtt, amikor a leány a szemébe 
mondta neki, hogy nem szereti és vége köz
tük mindennek.

így feltámadván a mull keserűségei, ko
moran ballagott a fényben úszó utcákon Balog 
Illés. A körülötte sürgő embertömeget nem is 
vette észre, pedig nem egy leányszem akadt 
meg a derék, szép arcú fiatal emberen. Balog 
Illés nem nézte, csak érezte maga körül a nő
ket s elkeseredetten gondolta:

— Nem törődöm velük. Rosszak. Egyik 
olyan, mint a másik.

Végre is belefáradt a barangolásba. A tö
meg meggyérült körülötte, a boltokat becsuk
ták, csend és pusztaság támadt lassan a ke
sergő ember körül. Ez jól esett neki. Felnézett 
az égre, amelyről csillagok mosolyogtak alá. 
De megunta a merengést a fiatal ember. Fel-



Ily esetekben fájó szívvel, de majdnem tét
lenül kell nézniluk, miut pusztul sok évek s em 
béri szorgalom gyümölcse; • könnyes szemekkel 
olvasnunk, mint válnak virágzó helységek egy rö
vid nap alatt romha'mazokká; s a hol szorgalmas 
kezek munkálták az édes anyaföldet, ma már an 
nak semmi nyoma, meri a mit a mostoha időjárás 
meghagyott, az áldozatul esett a lángnyelveknek.

Hálatelten, áldva jóvégzetünket, tértünk na 
ponként nyugovóra, hogy városunkat mindeddig 
megkímélte a vörös kakas.

E hét vasárnapján azonban álért bennünket 
is a balvégzet. Bár arányában nem oly terjedel
mesen mini szomszédvárosunkat, Gálszécset, de 
eredményben bízvást vetekedhet vele.

Derék tűzoltóságunk ép szokásos heti gyakor
latozását tartotta, midőn tüzet kiabáltak. Kétkedve 
nézett mindenki szél, keresve a helyet ahol a tűz 
lámád, s minthogy eleinte se füst, se láng nem 
Játszódott, azt kellett hinnünk, hogy egy sületlen 
tréfával állunk szemben. De csakhamar feltárult 
előttünk a szomorú valóság. Glück Mór Kossuth- 
Lajos utcai házánál kigyult az istálló s mig tűz
oltóságunk a gyakorlat színhelyéről oda érkezett, 
az egész ház lángokban állott s már a szomszédos 
két ház tetöjél is nyaldosták a lángok, melyek 
azon rövid pár perez alatt, mig az oltási eszközök 
működésbe hozhatók voltak, szintén teljes lángban 
állottak.

A célszerűtlen építkezési módnak tudható be, 
hogy derék tűzoltóink emberfeletti megerőltetésé
nek sem sikerült a tűz terjedését megakadályozni. 
Jobbra is, balra is egymásután gyúltak ki a szom 
széd házak s rövid háromnegyedóra alatt a Glück*  
féle házon kívül a Lavotba, Benes, Lövy, Gottes 
mán, Grünwald, Weinberger, Löffler és Neuman 
féle házak állottak lángban, s csak a Stadler féle 
ház tűzfala akadályozta meg a továbbterjedést.

Ily óriási terjedelmű tüzvonalhoz természete
sen tűzoltóságunk száma csekélynek mutatkozott. 
Dacára a csendörség és rendőrségünk erélyes be
avatkozásának, élükön az ily esetekben fáradhat 
lan tevékenységű szolgabiránkkal, Fejér Elemér
rel, alig bírtak a bámulóközönség soraiból annyi 
segítséget akvirálni, hogy a magán vagyonból va 
lami megmenthető legyen.

Dr. Eperjesy Lajos főparancsnok személyes 
vezetése alatt kezdték derék tűzoltóink a mentési 
akciót. Kockázatos, önzetlen és nemes munkát vé
geztek, hol bátorság, erő, sok esetben az önuralom 
mai párosult kitartás fényes tanujelét adták. Hor- 
vdth Sándor alparancsnok többi liszttársaival min 
denült a szükséges intézkedéseket a legerélyeseb 
ben foganatosította.

Az üzlethelyiségek kiiiritését, a lakók ki
ér állásolását, s amennyire az iugóságok még meg
menthetők voltak, ezeknek megmentését eszközöl 
ték. Egy másik csapat pedig a még nem égő te
tők lebontásához fogott s jóllehet, hogy ezen mun
kával a tűz lokalizálható nem volt, tűzoltóságunkat 
ezért gáncs nem érheti. Mit ér a tetöbontás, ha 
egyúttal a tüzet nem szoríthatja vissza; a szi
vattyúk el voltak foglalva az égési területen, az 
üzlet és lakásmentéseknél, de itt csak vontatva 
haladhatott a munka, mert az egyes károsodok 
közt egész küzdelem fejlődött ki az érkező víz 
hordók lefoglalása körül. Mindenki a sajátjáért 
rettegett, s mindenki önönmagát tekintette. Tér 
mészetes következménye a dolognak, hogy a sze 
gényebb sorsuaknak tétlenül kellett nézniük, mint 
vész oda véres verejtékkel összetakargatott csekély

támadt benne az élet, a vér. A szomszéd utca 
sarkáról cigányzene ütötte meg a fülét s gyors 
elhatározással arra vette útját.

Meleg nyári estéken vigasztalan képet 
nyújt az ilyen pesti mulató kávéház. A czigá- 
nyon, a sovány pincéren s a feslett életű ka
sziros lányon kivül alig van benne valaki, aki 
betéved egy-egy feketére, a törzsvendég rend
szerint gyanús ember. Ahogy félrecsapott ka
lappal, nagy erős léptekkel ment végig a he
lyiségen, Balog Illés, pinezér, kasziros lány és 
cigány összenéztek.

— Itt kinéz valami.
A fizető odasugott a szépen fésült, fáradt 

arcú leánynak :
— Pali.
Ami annyit jelent, hogy balek.
Balog Illés tényleg Palinak készült. A ci

gány helyes sejtéssel keserves, szomorú nótába 
fogott s a fiatal ember, amint mind szaporáb
ban emelte ajkához a savanyú borral telt po
harat, dúdolta, dalolta a szomorú dalt.

S mind közelebb jött a cigány. Már a fü
lébe húzta s egyszerre ott termett a kasziros- I 
lány is, hogy segítsen inni, szomorkodni.

— Igyatok I kiáltá Balog Illés, ma még • 
iszunk, holnap talán meg is halunk.

— L’gy van — hagyta helyben a nő és | 

holmijuk, hisz nekik nem volt módjukban saját 
jukból fedezni a vizhordás és egyéb mentési költ 
ségvket. A Grünwald ház két lakója, névszerint 
Josefúvits Boris és Grünfeld Mayer, a mentéssel 
önmagukra lévén utalva, ezen munkájuk közben 
majdnem a lángokban lelték halálukat, s csak a 
véletlenül az udvarba hatolók nagy erőfeszi lésével 
sikerült Őket a biztos tüzhaláltól megmenteni. Min
denük odaveszett. Mindkettőjüknél, iparosok lévén, 
idegen tulajdon is odaveszett, munkaadójuk tu
lajdonai.

Kiadóhivatalunk is érzékeny kárt szenvedett, 
minthogy nyomdája a Weinbergeríé^e házban van 
elhelyezve és a Grünwald féle ház hátsó részével 
egyidejűleg gyűlt ki, ahol préselő és egyéb kézi 
gépek, továbbá nagymennyiségű papirkészlete 
liamvadt el.

A szomszédos Löfjler féle házban lévő Kiéin- 
hiindler áru üzlete teljesen a lángok martalékává 
lelt, mert a tetötüz az udvarban lévő verandába 
belefogott, ettől az üzlet hátsó ajtója meggyűlt és 
mig benn észrevették, a tűz már feltaróztatható 
nem volt. A bennlévő árunak alig sikerült a ti 
zedrészét megmenteni. Az ugyanezen házban levő 
kereskedelmi bank helyiségei is veszélyben fo
roglak, de a tető leégésével azokban egyéb kár 
nem esett. Annál nagyobb pusztítást vitt véghez 
a LöfHer féle raktárban. A töméntelen mennyiségű 
olajfesték, kence, lakk, stb. áruk tüzet fogtak és 
ott mindennemű mentés hiábavalónak bizonyult, 
itt a tűzoltóság csak arra szorítkozott, hogy az 
átharapódzást gátolja. A pusztulás borzasztó képét 
mutatja ez a házrom.

A Gottesman féle házban levő H7<7dér Lázár 
gabonaraktára is, dacára, hogy bádogtető alatt volt, 
szintén tüzet fogott s 4—500 métermázsa gabona 
nemű pusztult ott el.

A Benes házban pusztult el Eichenbanm Li- 
pót butorraktára és itt a tűz oly' pusztítást vitt 
véghez, hogy csak egy kiégett zsarátnok halmaz 
mutalja helyét e viruló ipartelepnek.

Az ezen tűzvész okozta kár megközelíti a 
negyedmillió koronát, melynek egy része biztosítás 
utján megtérül.

A mentés körül kisebbmérvü balesetek is 
történtek, igy Winkler Ármin tűzoltó, aki tetőbon
tással volt elfoglalva, nem vette észre a közeledő 
veszélyt s eme munkájában a láng megperzselte 
arcát, úgy hogy a kórházba kellelt szállítani, hol az 
első segélynyújtás után ismét megjeleni a vész 
helyen s folytatta önfeláldozó munkáját. Neuman 
Dávid és Löwy Bernát holmijuk mentése közben 
kisebb mérvű égési sebeket szenvedtek.

Tűzoltóságunk, mint már fennebb is említet 
tűk, derékul állta meg helyét. Dr. Eperjesy Lajos 
főparancsnok erélyes intézkedései s Horváth Sán 
dór alparancsnok vezetése mellett serényen fogtak 
hozzá a munkához, s amennyire csak lehetett, élet
kockázat árán is, eszközölték a mentést.

Mindezek után néhány megjegyzésünk is 
lenne.

Ha jól tudjuk, vannak törvényes intézkedé
seink arra, hogy csépeletlen gabonanemiit a köz
ség belterületére beszállítani nem szabad — és 
mégis azt látjuk, hogy városunk némely polgárai 
evvel nem törődnek, hanem behozzák a gabona- 
nemüeket és szérüskerljeikbe vagy csürjeikbe he
lyezik el. A szolgabiróság erről bizonyára nem 
bir tudomással, mert különben ezen törvényellenes 
cselekedetet meggátolná. Továbbá nagyon helyesen 
tenné a városi építészeti bizottság, ha a közigaz

mosolyogva nézta a helyre fiatalt — ugye ma
gának bánata van ? Szerelem, mi ? Sohse tö
rődjön vele. Én is voltam ugv, de már nem 
törődöm vele. Minden jól van ugv, ahogy van.

— Igaz. Tehát igyunk.
Ittak. Összecsengtek a poharak s a tize

dik pohár körül dalba fogott a kasszatündér. 
Kellemes, de kissé rekedt althangja volt s mi
után háromszor egymás után konstatálta, hogy
szeretett valakit lánggal, hévvel, könyekben 
tört ki. A fizető odahajolt hozzá.

— Kérj pezsgőt.
S a szerelmes emlékeitől zokogó kassza

tündér pezsgőt kért. S ahogy a gyönyörű ital 
ott pezsgett a hosszú, vékony poharakban, Ba
log Illés úgy találta, hogy nem is olyan csú
nya az élet, csak élni kell tudni, meg pénze 
legyen az embernek. Elvégre a nők mind egy
formák. Bosszak. Szeretik a pénzt. Az egyik 
pénz miatt lesz feleséggé, a másik pénz miatt 
szeretővé. Alapjában véve ez egészen mindegy.

— Tudja, hogy maga tetszik nekem, szólt 
a lány. Igen tetszik. Én ezt nem szoktam mon
dani mindenkinek. Én nem vagyok olyan köny- 
nyen kapható.

— Szép, szólt Balog Illés. Erről majd ké
sőbb cseveghetünk.

Duhaj dorbézolás következett. Szilaj nó

gatási hatósággal karöltve odahatnr, hogy a jövő
ben csak oly építkezések engedélyeztessenek, ha 
minden egyes építkezni szándékozó tűzfalat húz, 
és a tetőt pedig lehetőleg más anyaggal, mint 
z8Índelylyel fedi. Ha ily célszerű intézkedések 
tétetnének, úgy elejét vennők annak, hogy a va 
sárnapihoz hasonló veszély fenyegetné városunkat 
és polgártársainkat. e

VEGYES HÍREK.
____

— Felelős szerkesztőnk távol lévén, la 
pulik jelen száméért a kiadóhivatal felelős.

— A király születésnapfa alkalmiból 
városunk közönsége szeretett királyunkhoz való 
ragaszkodásának az által adott kifejezést, hogy a 
rk. templomban tartott bálaadó istentiszteleten szá 
mosan jelentek meg. Az állami és megyei hiva
talnokok testületileg vettek részt az istentiszteleten.

— A kassai püspök gyémántmiséje. 
F. bó 15 én, Nagy Boldogasszony napján a kassai 
székesegyházban lélekemelő és megható ünnepség 
folyt le. A kassai ősz püspök, ki a minapában 
köztünk járva, buzgóságának, ember és hazaszere
tetének oly szívélyes emlékét hagyta sziveinkben, 
gyémántmiséjét mondotta. 60 év elölt mondta az 
elsőt. Egybegyült a püspöki székesegyház kapui
nál a város szinejava, hogy a püspököt bevonuló 
sakor üdvözölje. A kath. legényegylet és olvasó
kör tagjai és a fehérbe öltözött leánykák sorfala 
között haladt papjaitól kisértetve az egyházfő a 
nyugati kapu felé, hol a káptalan tagjainak kisé 
rete mellett az .Ecceysacerdos magnus" hymuus 
zugó haugjai mellett áldást osztva ment az oltár
hoz, mely ez alkalommal a délszaki növények 
egész erdejével volt diszitve. A menetet követte 
a megye, a város, a hadsereg legfőbbjeinek díszes 
tömege; továbbá a hivatalok és egyesületek tag
jainak sokasága. Az óriási egyház színig megtelt 
Az ősz püspök teljes segédlettel mondotta el bála 
adó miséjét, melynek folyamata alatt az ö aznapi 
szeut beszédje lett kiosztva. Mise után a 84 éves 
főpap föllépett a szószékre s elmondotta hitbuzgó- 
Ságtól és honszeretettöl lángoló beszédjét oly lel 
kesedett hangon, hogy ez betöltötte a nagy egyház 
minden zugát. Mise után fogadta palotájában az 
egyháziak, hadseregbeliek, város, megye, testüle
tek. egyletek küldöttségeit. A vidéki papság tisz
teletére adott ebédnél az első poharat emelte Takács 
Menyhért jászóvári prépost. — A magunk részé
ről is csatoljuk jó kívánságainkat szókéhoz, kik 
Istennek áldását kérték aznap a hazafias püspökre.

— Személyi hír. Bajusz Andor föszolga 
bíró szabadságáról e hó 15-én visszaérkezett és 
hivatala vezetését ismét átvette.

— Magyar szeyt bestéd. Szent István 
napján délelőtt 10 órakor a helybeli rk. templom
ban Oppitz Sándor plébános felolvassa Bubics 
Zsigmond kassai püspöknek beszédjét, melyet a 
jubiláns püspök gyémántmiséje után f. hó 15 én 
a kassai székesegyházban elmondott.

tákba fogott a cigány, Illés a lánynyal táncra 
perdült az elhagyatott lumpkávéházba. Bejött 
a sarki rendőr, csendre inteni, mire leültették, 
pezsgővel itatták s a vége az lett, hogy berú
gott a rendnek ébertelen őre is.

— Gonosz leány, hűtlen leány, elfclejtlek, 
elfelejllek.

Ezt mondta magában százszor is Balog 
. Illés, miközben szerelmesen fonta át a leányt.

Aztán, mint mindennek, vége lett ennek 
is. A cigányok, az ivók is elfáradtak, a kisasz- 
szony visszavonult a kasszába és ott elaludt. 
Balog Illés pedig rákönyökölt a márványasz
talra s megszállta az álom.

Azt álmodta, hogy odahaza volt az ő es
küvőjén. I.átta, amint a leány a neki idegen 
férfi karján remegve megy fel az állásra és a 
hogy a fátyolt félre vonta, sápadt, beesett, ki
sirt arc nézett Balog Illésre.

S a pap kérdezte : Szereted ?
A lány felelt: őt szeretem most is 
Es Balog Illésre mutatott . . . ,
Ezt álmodta Balog Illés, aztán felébredt. 

A mámor elszállt fejéből, utálattal nézett kö
rül. Hogy került ő ide. Mit keres ő itt ? A fe
ledést? Meddő próbálkozást Nem tudott fe
lejteni.

Kondoroa Antal.



— A munka,zünet kivitelet felfilg- 
getztiee. A keresk. miniszter — tekintettel arrs, 
hogy ez éven Szent István napja szombatra esik 
és igy egymásután két munkaszünetes nap lenne, 
_ kivételesen megengedte, hogy vasárnap, f. hó 
21 én az ipari munkák tqitz nap végezhetők le
gyenek.

— A váróul járdázán rohamosan halad 
előre. A Kossuth Lajos utcának a hídfőtől a Csil 
lag szállóig terjedő része, a Kazinczy utca tervbe 
vett részlete és a Sztáray tér teljesen készen álla 
nak ós estenként a nagyközönség korzó célra már 
fel is használja. — A munkálatok most a Kos 
suth Lajos utcának még aspbaltolatlan részén foly
nak s 10—12 nap alatt evvel is készen lesz a 
vállalat. — Szladek bátyánk kora reggeltől
késő estig ott szorgoskodik a munkások közt s a 
járda keresztülvitele körül szerzett érdemeit ezen 
ténykedésével csak öregbiti. Ad múlton anuos 1

— A legifjabb Sztáray. Gróf Sztáray Sán 
dorné Öméltósága t. bó 14-én egy egészséges fiú 
gyermeknek adott életet. Ezen családi örömhöz lég- 
szívélyesebb szereDcsekivánatainkkal járulunk.

— Figyelmezteti,. Miután úgy városunk 
bán, mint vidékünkön ismételten előfordult a kö
zelmúltban is, hogy egyes gazdák — a hatóságok 
előzetes intése dacára — a belsőségükön gőzgép
pel kísérelték meg a cséplést, ezúton figyelmei 
tétjük a termelőket, hogy a terményeket a belső
ségeken nemcsak hogy gőzgéppel csépelni nem 
szabad, de egy legújabb miniszteri rendelet foly
tán tilos azoknak a község belterületére való be 
hordása is.

— Gyorekezü vevő. Hellínger Jakab Ka
zinczy utcai kereskedő üzletébe teguap reggel egy 
eddig ismeretlen leányzó nyitott be, s mig a tu
lajdonos lakásából kijött, a nyitva felejtett pénzes 
fiókot, melyben mintegy t>0 korona volt, kirán
totta és futásnak eredt vele ; menekülése közben 
azonban a fiókot tartalmával együtt leejtette s igy 
llellingert kár nem érte. A tolvaj nőt a rendőr 
ség nyomozza.

— Tüzek a viliiken. F. hó 15 én óriási 
tűzvész pusztított Bodzás-üjlakon, a hol nemcsak 
a község úgyszólván teljesen leégett, hanem 9 em
berélet is áldozatul esett. A tűz a községháza mel
letti szalmaboglya kigyulásából keletkezett. A nagy 
szárazság, a vízhiány s az óriási szél mindannyi 
tápot nyújtott a tűz terjedésének s igy eshetett 
meg, hogy 2 óra alatt 98 lakóház összes mellék
épületeivel együtt földig égett. — A községházán 
elhelyezett 40.000 korona értékű értékpapírokat és 
4000 korona készpénzt a csendőrök mentették meg. 
A házak ugyan biztositva voltak, de egyéb élet
nemű és ingóság nem.

Ugyancsak f. hó 15 én leégett Tőkcterebesen 
a Diener és Herikovict féle gőzmalom 300 mm. őr
lésre szánt búzával együtt.

Homonnán Gróf Andrátty Géza erdejében is 
nagy tűz keletkezett, amely a közelben lévő zsidó 
temetőt is elpusztulással fenyegette. A gyorsan ki
vonult izr. hitközségnek sikerült az égést földelés 
sel megakadályozni..

— Kivándorlóéi felügyelő kinevezise. 
A m. kir. belügyminiszter legújabb rendeletével 
az anyakönyvi felügyelőket jelenlegi szolgálati 
teendőik alól felmentette és őket ideiglenesen a 
kivándorlásról szóló 1903. évi IV. te. végrehajtá
sának hatályosabb ellenőrzésével és felügyeletével 
bizta meg. így Berzeviczy Gyula Sátoraljaújhely 
székhelylyel Zemplén, Bereg, Ugoesa, Ung és 
Máramarosvártnegyék területére neveztetett ki.

— Uj levelezőlapok. A m. kir. postaigaz
gatóság — mint értesülünk — nemsokára uj le
velezőlapokat bocsát ki. Az újítás ezeken az lesz, 
hogy a címoldalon rovat lesz a feladó neve és 
címe számára is. Mindenesetre helyes s praktikus 
intézkedés, mely sok félreértésnek és kellemetlen
ségnek fogja elejét venni.

— Az újoncok bevonulása. A közös 
hadügyminiszter az újoncok bevonulásáról rende
letet adott ki. A miniszteri rendelet értelmében 
az összes csapatteslek és intézetek újoncai október 
lilén vonulnak be. Az egyéves önkénteseket es 
a haditengerészet újoncait október 3-ra lógják be
hívni. A póttartalékosokat 8 heti kiképzésre von
ják be. A katonai kerületi parancsnokságoknak 
azonban joga van a gyalogság, vadászcsapatok és 

a vártüzérseg póttartalékosait, — hogyha az el
helyezési viszonyok úgy kívánják — 1905. tava 
szára behívni.

— Kiviteli tilalom. A hivatalos lap szom*  
háti száma közli, hogy a kormány — tekintettel 
a takarmányhiányra — kiviteli tilalmat bocsát ki. 
Ez tengerire, lóbabra, csillagfürtre, abrakborséra, 
burgonyára, friss s szárított takarmánynövényekre 
mint lóhere, széna és más • félék, szalmára, szecs 
kára, árvacsirára, olajpogácsára, moslékra, tör 
kölyre és répavagdalékra, valamint melasszra vo 
natkozik. A tilalom azzal lép életbe, amikor azt 
az egyes vámhivatalnokoknak tudomására juttat 
ják és visszavonásig lesz érvényes. Kivétetnek 
mindazok a fentnevezett cikkekből álló küldemé
nyek, melyeket bebizonyithatólag 1904. augusztus 
12-ike előtt adtak tel vasútra vagy hajóra.

— Elveszett. A f. hó 14 én lakásomban 
dühöngött tűzvész alkalmával mentés közben el 
veszett egy női aranyóra és aranylánc. A becsli 
letes megtaláló kéretik ezen tárgyakat megfelelő 
jutalom ellenében visszaszármaztatni.

Motkovicí Mór börkeresktdö,
— Szilágyi és Diakant miskolezi gép

gyáros cég kitűnő borsajlóira, valamint legújabb 
„Villáin- centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö
sen a cég által feltalált és készített ,Kincsem- és 
„Hegyalja- borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített „kettős kosaruM sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készített prése geniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival.

— Pótlás a babkávé ellen. Ha idegek, 
szív vagy gyomor megbetegedik, az orvos több 
nyíre az izgató babkávé élvezetét tiltja el. Csak
hogy annak kedvelt jó ize úgyszólván már nélkü
lözhetetlen szokássá vált. Ezért már több, mint 
egy évtized ta a Kathreiner-féle Kneipp maláta 
kávét vezették be, mely ezt a jó izt szintén bírja 
a babkávé hátrányos tulajdonságai nélkül. Ez te
hát az egyetlen, valóságos pótlásnak bizonyult. 
A Kathreiner féle Kneipp maláta kávé gusztosos 
tiszta termék, melyet minden vevő azonnal fel
ismer. Óva intjük háziasszonyainkat azoktól a 
sokféle „kávé pótlékok--tói, melyek minden el
képzelhető nagyhangú név alatt forgalomba hozat 
nak, és ezáltal a közönség figyelmét, ezeknek a 
„különlegességek“ nek tulajdonképeni összetételé 
tói elterelni, a közönséget tévedésbe ejteni igye 
kéznek.

— Mindennek ápolás és gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay- 
féle sósborszesz. 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.

Kia<lóbivatali művezető : Lánd&i József.

Hirdetések.
Ridzina pusztai szeszfőzde részére 
K*  ügyes szakképzett 

szeszfőző
kerestetik. — Bővebb felvilágósitást nyujt 

WIDDER SAMU ipar és mezőgazdasága 
RIDZINA Gyártelep u. p. Bánócz.

ÉRTESÍTÉS.
Miután a f. hó 14-én dühöngött tik

vésznek ülőhelyeim is áldozatul estek, la
kásomat kényszerűségből — ideiglenesen — 
Sztrajnyánba, a hid mellett lévő 
épületbe tettem át.

Kérem igen tisztelt pártfogóimat, hogy 
az irányomban eddig tanúsított jóindulatuk
kal ezen helyiségemben is felkeresni ke
gyeskedjenek. Tisztelettel

.Josefovits Boris
női szabónő.

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására hozni, hogy helyben, a Rá- 
kóczi-utcában 35 év óta fennálló 

fűszer- és csemege-kereskedésemet 
a Kossuth I.ajos-utczába (Takarékpénztári 
épület) helyeztem át és tovább is ugyanily 
minőségben fogom vezetni.

Raktáramban a háztartáshoz szükséges 
összes fűszeráruk legjobb minőségben, bél
és külföldi ásvány- és gyógyvizek legna
gyobb választékban és olcsó áron kaphatók.

Evek hosszú során át az üzlet ezen 
ágában szerzett tapasztalataim azon reményre 
jogosítanak, hogy a n. é. közönség bizal
mával továbbra is megtisztel.

Midón még t. jóakaróimat és vevőimet 
pontos és szolid kiszolgálásról biztosítom, 
vagyok b. pártfogásáért esdve

kiváló tisztelettel

Rosenberg Hermán.

388.
1904. v. ss. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó Ra 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
járásbíróság 1902.évi Sp. 11. 810/3 sz. végzése következté
ben Dr. Blanár Béla ügyvéd által képviselt Br. Barkóczy 
Lujza és Mária javára Dr. Novak József ellen 1000 korona 
s jár. erejéig 1902. évi augusztus hó 28-án foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján ‘elülfoglalt s 3790 kor. — fillérre 
becsült következő ingóságok u. m. bútorok, lovak, tehenek, 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1904. 
évi V. 222/1. sz. végzése folytán 1000 kor. — fill. tőkeköve
telés, ennek 1893. deez.23-tól járó 4*/ e kamatai •/,•/, váltódij 
s eddig összesen 114 kor. 20 fillérben biróilag már megálla
pított költségek erejéig A.-Körtvélyes alperes Dr. Novak Jó
zsef lakásán leendő megtartására 1904. évi augusztus 
29-én d. e 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és fel ül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. jj-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1904. évi aug. hó 6. napján.

Pelles József, 
kir. bir. végrehajtó.

A nagyérdemű közönség szives tudomására 
hozom, hogy az eddig folytatott

bérkocsi-üzletet
folyó évi szeptember 1 én beszüutetem.

Midőn a n. é. közönségnek és jóakaróimnak 
az irányomban tanúsított jóakaratukért hálás kö- 
szönotet mondok, kérem azt a jövőben is részemre 
fentartani.

Kivaló tisztelettel 

£andasman ÍBarnát 
bérkocsi-tulajdonos.

Eladó széna.
Kitűnő minőségit anyaszéna 13 
boglyában, mintegy 1200 m. akár 
boglyánként, akár mily szerint 
kapható Kállai Márton és 
L e fk o r i t s S a m ónál Málcán.
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Hazai uj gyógyforrás. |
&

Vay Gábor gróf tulajdonát képező 
Máriavölgyi fürdő (Szatmiirmegye) el- fj>1' 
ismert kitilnőségil forrásain Mária, 
Mártha, Gábor) kívül egy ujjal — W 
Kurucz — gazdagodott. Dr. Kora- 'o' 
nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen r 
ásványvizeket sikerrel használja s a W' 
leghatékonyabb összetételű alkalikus ■[.' 
sós források közé sorolja. Kitűnő ha- h1 
tásunak tartja idült gyomor- és 
májbajok egész sora ellen, de me- ő 
legeit ajánlja ezen ásványtermékeket 
és a fürdő használatát gyomornedv $ 
elválasztás szabályozására, emész- 
tési folyamak élesztősére, köszveny, y 
mindennemű hurut bántalmak ellen’ . 
stb. Vasúti állomás Szilnél*-Váralja,  
Az ásványvízre nézve megrendelés W 

- Hausman Jakab bérlőnél Munkács 'ő 
© teendő, a fürdőre vonatkozólag az U 
© Uradalmi intézőség (Gáborszállás, ® 
© up. Avas-telsőfalu) ad felvilágosítást.

Felsőmagyarországi fő- és egyedelárusitó: X

f HAZAI H.
Ubel 8 külföldi ásványvíz nagykereskedő S -a -Ujhelyben

•••••••••••••••••••••••• r

A hölgyvilág részére!
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. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Guschelbauer Antal, Sopron.

#ö.*  Képviselők minden helységben kerestetnek,

Tudatom, hogy 19 0 2. évi 

szabolcsi borom 
van eladó. — Hektoliterenként 4.4 K.

Hordók saját beszerzési áron számíttatnak,
özv. Madarász Lajosné.

rsz. gazd. kiállítás, Pozsony;
1-ső díj, aranyérem.

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, nKönyök- 

szerkezetü«, »Mabiile« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói 
Legújabb kettna knsa.ru aaitók nagyüzemürendszerű KettOS KOSaiU SBJtOK preseleshez.

FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas
részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
áltál könnyen kezelhető. — — —

Szőlőzvt-zólc és ■bcg’jrczóik: 1
.Villám' .egujabb czentrifugalis bogyőző és zúzógépek.

Szilágyi és 2)iskant gépgyára JYtiskolczon.

VILÁGHÍRŰ
■ a .REKORD* 4 festészeti inűiutézet a kiválóan 

Kikerült életnagynágu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, szánva kir. köz
jegyző által hitele«itett elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj . aquarell es pastell festésben 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban s. 20 K.
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és 
krétarajz ... ára 5K.

Réazletea árjegyzék bérmentve.

Árjegyzék ingyen.

I
Egy életnAgyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részünkre 5 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"
festészeti müintézet

Brázay-féle
Sósborszesz

Ha hamarosan szabadulni akarunk a főfájás kelle

metlen érzésétől, dörzsöljük be arcunkat, homlokun

kat, valamint fejünket is Brázay-féle sósborszesz- 

szel. Néhány perez múlva már rendkívül üdítő 

hatást érzünk.

BUDAPEST, VII.. Rottenbiller-utcza 46.

GOLDSTEIN JAKAB
templom- és szoba-festo

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza ii szám

Elfogad mindennemű festői és tapétázó munkákat 
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett.

Jestékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő-máz szobapadlók fényes és tar
tós befestésére, száraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin, lakk, ecset, arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

MSchicht-szappan

1 
f 
I 
í

V E I) J E Cl Y E K :
vagy ..Kulcs*1

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

KJ

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

M iiulenütt knpható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a •SCHICHT*  névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
— — — .x-xgo

hyoiu. Laudeeman B. könyvnyomdájában

knsa.ru

