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II.

Miután bevezető czikkünkben de- 
monstrálni igyekeztünk, mily elsőrangú ér
dekek teszik kívánatossá városunkban egv 
középiskola felállítását, minek sürgősségére 
vonatkozólag méltán elmondhatjuk a köl
tővel a »Jam proximus ardet Ucalegon«-t; 
hátra van még a kételkedő és habozó ter
mészetűek lefegyverezése, kik a felmerülő 
nehézségekkel vonakodnak, vagy lehetetlen
nek tartják megküzdeni. Hogy messzire ne 
kalandozzunk, a közeli szomszédságba ve
zetjük az igen tisztelt olvasót, melynek 
geográfiai, társadalmi és ethnográfiai viszo
nyai lényegükben azonosak a mieinkkel.

Munkácsról van szó, Beregmegyének 
szárnyát bontogató metropolisáról, mely
nek virágzó gymnasiuma szédítő fejlődés
nek indult. Lássuk, mire képes a követke
zetes energia és a kitűzött eszménykép leié 
való törekvés I

A nemes buzgalom és tetterőtől duz
zadó ambíció már 1846-ban 7844 forintot 
áldozhatott aláírások utján a nemes cél ol
tárára s ugyanazon évben megnyílik a tel
jesen magánjellegű intézet, melynek többek 
között tanítványa volt Firczák Gyula püs
pök. A növendékek, mint magántanulók, az 
ungvári gymnasiumban vizsgáztak.

Szabadságharcunk véres küzdelmeiben, 
mint mindenütt, itt is elhallgattak a Mú
zsák, s elszáradt, elpusztult az intézet cse- 
nevész plántája. Önvédelmi harcunk lezaj-

| lása után még élénkebben lüktetett a vágy , 
s pezsdült fel az ambíció az intézet állan
dósítása iránt. 1860-ban már emeletes pa
lota hirdeti a társadalom áldozatkészségét, 
mely igazán egyöntetűen és harmonikusan 
nyilatkozott meg a nép minden rétegében. A 
gyüjtőiven váltakoznak 1000 frtnyi és 10 
kr.-nyi adományok. Nagv erővel indult meg 
a szellemi mozgalom 1867-ben, midőn 
uralkodó és nemzet békejobbot nyújtottak 
egymásnak. A megváltozott politikai élet 
villanvozó hatással volt a közéletre s ezen 
áramlat a munkácsi társadalommal is érez
tette éltető, üdítő hatását. A dicsérendő tö
rekvésnek, mint már annyiszor, szárnyát 
szegte a kormány akadékoskodása. Ugyan
csak a kiegyezés évében a kultuszminiszter 
elutasította a magánintézet nyilvánossági

1 joga iránt beadott folyamodványt. Azonban 
i 1870-ben már állami segély mozdítja elő 

fejlődését, de már a következő évben a 
miniszter az államsegély elvonásával fenye- 

i getőzik, ha a város és a társadalom még 
I nagyobbmérvü áldozatokat nem hoz.

Munkács város közönsége nem riadt 
' vissza a támasztott, fokozottabb igények 
■ kielégítésétől sem, mire 1872-ben a köz- 

okt. miniszter hajlandónak mutatkozik az 
intézetnek állami kezelésbe, való vétele iránt. 
A város 18000, Schőnborn gróf 7100 irtot 
áldozott s a társadalom a 30.000 forintra 
becsült intézeti épületet bocsátotta rendel
kezésre. Ezzel a hosszú, fáradságos küzde- 

1 lem véget ért és az óhajtva óhajtott terv 
dűlőre jutott.

Hogy mily parányi magból fejlődött 
a jelenleg virágzó intézet terebélyes fája, 
mutatja az a körülmény, hogy 1865-ben 
az intézetnek csak öt tanulója volt, mig ma 
több mint százszor annyi növendék része
sül a tudományok oktatásának áldásaiban.

Városunkban hasonló mozgalom indult 
meg, sőt az előjelekből Ítélve, kedvezőbb 
auspiciumok között. Mig amott az intézet 
fennállásának első éveiben teljesen magán
vállalkozásnak köszönhette léteiét, nálunk 
maga az intelligencia tömörült a feladat meg
oldására s tette lehetővé a kezdet nehéz
ségeinek legyőzését.

Igaz ugyan, hogy a közoktatásügyi 
kormány egy felállítandó magánintézettől 
a nyilvánossági jogot megtagadta, de sze
rény véleményünk szerint — a parallel 
példa bizonysága szerint is — a kiindulási 
pont nem volt helyes. Mert mint Munká
cson, úgy itt is bizonyos ideig a társadalom 
rállain kell nyugodnia az intézménynek s 
csak ha életképességét bebizonyítjuk és az 
elért sikerekre s a kifejtett kulturális misz- 
szióra hivatkozhatunk, akkor következik el 
az ideje a kormánynál való közbelépé
sünknek.

Nincs ugrás a természetben! Haladjunk 
megfontoltan lépésről-lépésre 1 A nem lan
kadó, ernyedetlen munka, mint Munkács 
példájából láthatjuk, mindig megtenni a 
maga gyümölcseit és ha a kezdeményező 
mozgalon^ kicsiny méretei le nem lohaszt- 
ják buzgalmunk hevét, fáradozásunk nem 

| lesz meddő és céltalan.

T A R C Z A. 
Esztike.

— A „Fehő-Zemplén*  er«<leti tárcája. —

Nem hiába volt sok irigye Magó Mihálv- 
nénak. A jó Isten annyi jóval áldotta meg, 
hogy nem győzte leimádkozni a sok menyei 
mannát, amely jámborságának, szorgalmának 
jutaimáid az ölébe hullott. A Magóék ősi háza 
valóságos kis Kánaán volt. A kertben a virá
gok tarka serege tanúskodott a Magóné lelké
nek a virágairól. Mert bizony azok voltak csak 
az igazi virágok. Olt díszelegtek az erények 
paradicsomában, a vallásban. Illatukat szerte
árasztották gazdagnak, szegénynek egyaránt. 
Mindenki téphetett és tépett is és mindig csak 
friss és friss hajtások ütötték föl ártatlan, illa
tos fejüket a Magáné lelkének, jó szivének 
erényt termő talajában.

Amióta Magó Mihályt magához szólította 
az Ur, az özvegyre szállt teljesen a gazdaság, 
a család, meg a falu szegényeinek a gondja. 
Magó uram betegsége sok pénzt emésztett fel, 
elköltözése után némi teher maradt a Magó 
birtokon.

Magó Mihályné, vagy amint a környéken 
nevezték: Terka asszony csakhamar lerótta a 
férjeura tartozásait, a gazdaságot felvirágoz
tatta s néhány esztendő múltán már annyi 
megtakarított vagyona volt, hogy legidősebb 
leánya férjhezadásával kezdett foglalkozni. Mert 

mi csflrés-tagadás, bármily szép volt az Esz
tike, bármily szaporakezü a munkában, még
sem akadt kérője, mig szegény leány hírében 
állott. Az Esztikét is nagyon meglepte az anyja 
gyors elhatározása. Dehogy akart volna ő meg
válni a libáitól, csibéitől, meg a tarka tehené
től. Tudni sem akart róla, hogy elhagyja édes
anyja házát, a fafödeles falucskát, amelyben 
életének szép tavaszát leélte. El is ment a tisz
telendő úrhoz és bepanaszolta az anyját:

— El akar zavarni a háztól az anyus. Va
lami városbéli embert szándékozik a nyakamba 
adni. Drága plébános ur, ne engedje, hogy ki
tegyék a szűrömet . . .

Es azokból a ragyogó csillagszemekből 
megeredtek a könnyek, a plébános ur meg el
mosolyodott.

— No, no, nem illik pityercgni az ilyen 
nagy lánynak. Utóvégre vagy te oly vitéz fe
hérnép, hogy szemébe nézel annak a legény
nek. Ha meg megtetszik neked a bajsza, a szava 
járása, cselekedete, akkor nyújts parolát neki, 
én meg rátok adom az áldást.

Dejszen Esztike nem azért volt leány, 
hogy másnak hagyja az utolsó szót. Már a plé
bános urat is ellenségének nézte, s ha tehette 
volna, egv egész ármádiát fegyverzett volna 
fel ellene.

— Már a tisztelendő ur is ellenem for
dul — kezdte pityergő hangon — most már 
senkim sincs, aki megvédene. Oh, mi lesz a 
kis csibéimből, a Hiska tehenemből, meg a szép

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

gúnáromból. Éhen halnak mind, mert nem ád 
nekik senkisem enni, tudom aztán a cirmosom 
is elpusztul, lekopik a nyakáról a piros pánt
lika és nem lesz, aki újat vegyen selyemnya
kára. A galambjaim is árván maradnak. Hiába 
röpülnek reggelente ablakom elé, nem szór elé
jük senki búzát, senki puha cipó morzsáit, 
senki . . . meglássa szent atyám, hogy azon a 
napon, amelyen elhagyom a Magó kúriát, nagy 
gyászra ébred az apró jószág . . .

Keserves zokogásba tört. Angyalszelid ar
cát zsebkendőjébe temette s amint igy fuldo
kolva felsorolta panaszos okait, ébenfekete haja 
megoldódott s széjjelomlott vállain. Olyan volt, 
mint a síró angyal, akit megpróbáltál Isten a 
jutalmazás előtt.

Másnap négyesfogat gördült a Magóék 
háza udvarára. Sarlay Berci, a kiszemelt vő
legény jött meg rajta. Terka asszony már reg
gel óta talpon volt és az egész háznép leste- 
várta-tette a parancsait. Sütöttek, főztek, bort 
palackoztak, gyümölcsöt szedtek és tálaltak fel. 
Évtizedek óta nyugvó ezüstnemüek, óriási por- 
cellántálak, csészék, bilikomok, kupák, — me
lyekből a magyar történelem nem egy nagy
alakja húzott egyet-egyet, — pipák, melyeknek 
faragványait a leghíresebb olasz mesterek ké
szítették, — vázák, amelyek a középkor festé
szetének remekei voltak, kerültek elő. Zajos 
lelt a csendes Magó-ház, amely igénytelen kül
sejével inkább szegénységet, mint gazdagságot 
Ígért a szemlélőnek. Talán a Sarlay Berci, aki



Andrássy Francisca grófnő temetése./
Andrássy Dénes gróf külön jelentésben 

közli, hogy neje, csikszentkirályi és kraszna- 
horkai Andrássy Francisca grófnő ham
vait Münchenből hazahozatja s Kraszna-Horka- 
V áralján folyó évi október hó 26-án örök nyu
galomra helyezi azokat A jelentés szövege a 
következő:

Két éves mély gyászom és bánatom 
igaz érzelme nékem gyászünneppé avatja 
boldog emlékű áldott jo nőm szentelt ham
vainak hazaszállítását és a számára épített 
Mausoleumba örök nyugvóra leendő el
temettetését

Nem találtam ugyan hálás szivem sajgó 
sebére gyógyírt sehol, de Isten kiváló ke
gyelme folytán mégis némi megnyugvást ad 
megrendült lelkemnek az, hogy 36 éves bol
dog házasságom egyedüli osztályosa kedves 
feleségem példás életét az 0 nagy leikéhez 
méltó alkotásban itt megörökíthettem.

Most, midőn szeretett nőm haló porai 
számára szánt műemlék teljesen kész, fájdal
mas szívvel jelentem feledhetlen jóságos 
nőmnek, csikszcntkirálvi és krasznahorkai 
ANDRASSY FRANCISCA grófnénak 1904. évi 
október 26-án, mint elhalálozási napjának 
második évfordulóján, Münchenből — Rozs
nyón át — Kraszna-Horka-Váraljára leendő 
átszállítását és e napnak délutáni óráiban 
ugyanitt, a róm. kath. szertartás szerint fo
ganatba veendő eltemettetését. — Örök béke 
virasszon drága porai felett!

Kraszna-llorka-Váralján, (Gömör vili.) 
190-1. október havában.

Gróf Andrássy Dénes.
A gyászünnepély sorrendjét Sulyovszky 

István kir. tanácsos már megállapította és er
ről a következő sorrend lett kibocsájtva:

I. Münchenből Andrássy Francisca gróf
nő tetemével indul a különvonat 1904. ok
tóber 25-én s megérkezik Bécs-Budapesten 
át Rozsnyóra, mint végállomásra 1901. októ
ber 26-án délután 2 óra 30 perckor.

II. Rozsnyón a koporsót kiemelve a vas
úti kocsiból, ott az állomás belterületén az 
e célra épített baldachin alatti katafalkra lesz 
helyezve s itt Fábián Ferencz kanonok plé
bános megfelelő segédlettel nyomban esz
közli a megáldást.

III. Ugyanitt a rozsnyói püspöki serai- 
narium növendékei egy gyász müéneket ad
nak elő; ezen időben azonban egyszersmind 
a 4 fehér ló által vont díszes uj halottas ko
csira lesz helyezve a koporsó, s ezzel a me
net egy zászlót vivő diszinagvar lovas veze
tése mellett 3 órakor megindul Rozsnyó fő
terén át Kraszna-Horka-Váraljára.

pedig ezer holdas gazda volt, úgy vélekedhetett.
Ez alatt meg folyton-folyvást szorgoskod

tak a hfl cselédek kezei. Csak az Esztike ta
gadta meg az egyszer a munkát.

— Nem főzök én, nem sütök én! Minek? 
Nem lesz úgysem az uram! Nem megyek én 
férjhez soha! Ha éntőlem függne, tudom, hogy 
étlen-szomjan hagynám a Sarlay urat!

— Nem értesz te ahhoz Eszti — szólt 
Terka asszony s gyúrta tovább a lepényt, hogy 
csak ugy lihegett a megerőltetéstől. En is így 
beszéltem, akárcsak te, amikor még párta sze
rénykedett a fejemen. Azt mondom néked Eszti, 
hogy ne berzenkedj a főkötőtől, mert alá jutni 
nehezebb manapság, mint főispánságot sze
rezni. A leánynak a főkötő az, ami a férfinak 
a kard: fegyvere, mindene!

— No, hát én nem kérek belőle — dur- 
cáskodott Esztike és hogy nyoraatéka legyen a 
szavának, megmarkolta a sóval leli tálat s ugv 
locscsantotta a leveses kantába, hogy szétfröcs- 
csent a fele.

Erre aztán Terka asszony türelme is el
fogyott és a gyűrött tésztát a deszkára csapva, 
kezeit harciasán derekára szorítva, odaállott a 
leány elé.

— Majd meglátom ki az ur a házban? 
Azt teszed, amit mondok! Hallottad!

Oly hangon mondotta, hogy egy hadvezér
nek is diszére vált volna. Ha még oly nagy 
csatatéren harsogott volna végig, még a vissz
hangja is megreszkcttetle volna a levegőt.

Esztike is ugy megijedt, mint a bárány, 
amikor rámordul a medve. Hallgatott, de ti
tokban borzasztó terveket főzött agyában. Ki-

IV. Kraszna-Horka-Váralja község külső 
határán (Nviriesen) emelt diszkapunál várja 
a menetet Szkaupil József plébános több lel
kész társával, kik a gvászmenetet innen az 
államát mindkét oldalán lengő gvászzászló- 
disz között a községen túl épült Mausoleum- 
hoz vezetik.

V. A tiz holdas területre vezető, félkör 
alakú műúton, kerti kultúra közt, a díszka
pun át haladva, megérkezik a menet 5 előtt 
a mausoleumi vasrács kapujához. Innen a 
boldogemlékü Grófné hült tetemét záró ko
porsó a halottas kocsiról leemelve, felvitetik 
a mausoleumot övedző körfal által határolt 
mozaik burkolattal ellátott tágas udvarra, 
hol a jobb oldali lépcsőfőhöz épített balda
chin alatt lévő katafalkra helyeztetik.

VI. A temetést itt Bubics Zsigmond kassai 
megyés püspök ur ő Excellentiája (ki előző 
napon az oltár felszereléseit s magát a Mau- 
soleumot is megáldotta) künn az udvaron 
közvetlenül a mausoleumi lépcsőfőnél felál
lított baldachin alatt fogja végezni. Ekkor 
ugyanitt a hárskúti iskolai énekkar egy mű
éneket énekel és ezzel előreláthatólag 5'30 
perckor a gyászünnepély teljes befejezést 
nyer; mert a koporsó a mausoleumi sarco- 
pliagba csak másnap lesz elhelyezhető.

VII. Amig tart a felvonulás, addig az 
érkező kocsik vissza nem fordulhatnak. A 
menetben résztvevő kocsik tehát a mauso- 
leummal szemben álló őrház melletti 1(X) 
holdas területen állanak fel, honnan rend
zavarás nélkül indulhatnak vissza.

Kraszna-Horka-Váralja, 1904. évi októ
ber havában.

Sulyovszky István.
Már múlt számunkban közöltük, hogy a 

temetésre vidékünkről is sokan készülnek; és 
helyén valónak találjuk, ha Dénesfalva és I.a- 
zony községek, mint amelyek oly sokat köszön
hetnek a gróf és boldogult nejének, képvisel
tetnék magukat a gyászünnepélyen.

VEGYES HÍREK.
| Október 6 I Ötvenöt év előtt október 

6 ón Aradon, a hatalmat bitorló kénynralom tizen
három hőst, kik hazájok védelmében vívott dicső 
harcokban, dacolva a halállal a szabadságért kiiz 
dőltek, meggyalázó módon fosztott meg életétől. 
Elborul a lelkünk, valahányszor visszaemlékezünk 
a magyar nemzet e höslelkii mártyrjainak, fél
isteneinek szörnvii végzetére, kiknek egyedüli 
vétkük : kiolthatatlan hazaezeretetiik volt, s éppen 
azért bátran néztek a halál elé, mert tudták, érez
ték a földi léttől való bucsuzás perceiben, hogy a 
gyalázatos hóhérmtinka egv uj, erősebb életet ad

fogja gombostűkkel rakni a székeket, a pam- 
lagot, az ágyakat, hogy az a cudar vőlegény
jelölt elebláboljon kamarán a Magó kúriából. 
Megpaprikázza a fánkot, megsózza a gomba
levest, tüzes taplót dug a Sarlay Berci lovai 
fölébe, rágyújtja a házat . . .

Még talán anarkista eszméi is támadtak 
volna, ha egyszerre be nem toppan a Sarlay 
Berci, aki csak ugy, mintha otthon lenne, kö
szöntött a konyhába.

— Adjék Isten szerencsés jó napot I
Terka asszony csak ugy a lisztes kezével 

parolázta meg a vendéget, de az Esztike ke
zéből ijedten kihullt a satustul és valóságos 
satutenger támadt körűié.

Hej, Sarlay Berci, ha tudtad volna, miféle 
borzasztó terveket forralt ellened az a lány, a 
kihez tüznézőbe jöttél 1

De bizony csak forralt I Mert mikor az 
Esztike amúgy Isten igazán belenézett a Berci 
szép, fekete szemeibe, meglátta, mint kunko- 
rodik a lepényleső fölött a pörge magyar ba
jusz, egyszeribe lángot kapott a szive s való
ságos máglya gyűlt fel benne . . .

Csélcsap, garabonciás volnék, ha tovább 
szőném az Esztike makacskodását. Bizony Sar- 
layné lett a Magó Esztikéből s mikor a lakzin 
forró csókban olvadt össze a megszentelt frigy, 
a derék plébános nem tudta megállani, hogy 
oda ne szóljon Esztikéhez:

— Hát most ki fogja a libákat tömni?
Esztike elpirult és esdően nézett bugára, 

a Marikára, aki bizony már az eljegyzés óta 
átvette az aprójószág feletti uralmat.

Nagy Béla.

azon eszméknek, melyek egyedül képesek nagy- 
gyá és dicsővé tenni szeretett hazájukat; tudták, 
érezték, hogy kihűlt tetemük poraiból uj élet fa
kad és ver gyökeret minden magyar szívben, a 
honnan azt kiirtani soha, de soha nem lehet. Tud
ták ők, hogy az aradi vérmozőn. azon a kálvárián, 
melyre őket a gyáva hatalom hurcolá, nem bitó
fák, hanem keresztfák állanak, melyekre felfeszit- 
tetvén, feltámadnak, hogy hulló vérük minden 
cseppje a rajongó hazaszeretet tengerévé váljék, 
betöltvén milliók lelkét a szabadság és alkotmá
nyosság szent eszméivel. Es ugy is lön. _  Fel
támadtak ők. Sírjuk zárja felpattant és abból fény 
tört ki s melegség: a hazaszeretet fénye, melege. 
Az ö ütjük a vesztőhely felé a szabadság és al
kotmányosság útja volt. Október 6-án Hozzátok 
tekint fel minden magyar. Ezen * napon a ti 
emlékezeteteknek élünk. A hála, a kegyelet jeléül 
emlékezetünk babérkoszorúját nyújtjuk felétek. 
Egybeforrva egy egész nemzet, milliók imája száll 
az ég felé, hogy ötvenöt éves poraitokra áldást 
esdekeljen.

— A blrósóg köréből, Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró szabadságáról visszaérkezvén, átvette 
a bíróság vezetését.

— Személyi hir. Dr. Kerekez Pál belügy
miniszteri segédtitkár, a nagymihályi közkórliáz 
volt iőorvosa több napi tartózkodásra városunkba 
érkezett.

— Baleset. Bajuzz Andor járásunk főszol 
gabiráját sajnálatos baleset érte. Szeptember hó 
30 án este ugyanis lakása udvarán egy kőre lépett, 
a mely lába alól kicsúszott és e közben oly sze 
rencsétlenül esett el, hogy egyik lábán bokatörést 
szenvedett. Bajusz nyomban orvosi kezelésben ré 
szesíilt és remélhetőleg rövid idő alatt kiheveri a 
balesetet.

— A nagymihályi önsegélyxö köz
gyűlése e hó 3 án nem volt megtartható, mintán 
a tagok nem jelentek meg oly számban, hogy ér 
vényéé határozat hozható lett volna. Ennélfogva az 
igazgatóság október 16 ának délutáni 3 órájára a 
városháza tanácstermébe uj rendkívüli közgyűlés 
összehívását rendelte el, a mely azonban már te
kintet nélkül a tagok számára határozatképes lesz.

— A karthauziak városunkban. A 
Franciaországból kiutasított apácákból városunk
nak is jut. Ugy értesülünk, hogy a Sztáray Antal 
gróf alapítványából létesült óvodában karthusi nő
vérek fogják a kisdedeket nevelni. Reméljük és 
a kir. tanfelügyelő elismert hazafias ügybuzgalmá
tól elvárjuk, hogy a kellő ellenőrzés nem fog hi 
ányozni. Meg kell említenünk, miszerint a kény 
szeritő szükségnek köszönhetik a karthausiak, hogy 
ide jöhetnek, nem lehetett ugyanis ez idő szerint 
más apácákat kapni, pedig az alapitó levél szerint 
csak ilyenek taníthatnak az uj óvodában.

— A Latén-Tennie Club versenye m. 
hó 29 én folyt le. Az olsö dijat Fröhlieh Gitt ke, 
a másodikat Karcéul) Gyula nyerte el.

— Betörési kísérlet. Lipinzzki Manó fürdő 
utcai lakásába szeptember 29-én éjjel ismeretlen 
tettesek betörni akartak, be is hatoltak már az 
udvarba és a munkához fogtak, azonban az udva
ron alvó hetes észrevette a tetteseket és elzavarta 
okét. A csendőrség kutatja a betörőket.

— Október hó elsején bo kell rukkolni, 
igy szól a nóta. Skorpily János asztaloslegény, a 
kit e nyáron besoroztak, azon hiszemben, hogy 
neki szintén be kell rukkolni, egyet gondolt és 
mielőtt bakáékhoz bevonult, oly óriási botrányt 
okozott szombaton éjjel, hogy a rendőrségnek közbe 
kellett lépni. Csakhogy Skorpily rekruta azon tu
datban, hogy neki a cibil többé nem parancsol, 
Tóth Ferencz rendörszakaszvezetőt annyira össze
verte és Hruzka Ödön segítségével még a kardját 
is elvette Tótbnak. Épp akkor a helyszínén tér 
mett Szoboczky járási csendőrőrmester, aki csak
hamar megfékezte a bős verekedőket és Skorpily 
Jánost letartóztatta. Másnap ugyan szabadon bo- 
csájtották őt, azonban ellene és társai ellen ható
ság elleni erőszak miatt a feljelentés megtétetett.

— Helységnevek megváltostatása. Já
rásunkban a következő helységnevek lettek meg
változtatva: Krivostyán község: Gödrös, Oreszka : 
Ordasfalva, Laboré Volya : Laborcfalva, Krasznóc : 
Karászna, Szuha pedig Mezöszuha uj nevet nyer
tek. A törvényhatóság az október 1 én tartott foly
tatólagos közgyűlésen hozzájárult a változtatáshoz.



_  Kőxigasgatáai bejárát. A bánóéi— 
deregnyői vasút közigazgatási bejárását a keres
kedelmi miniszter már elrendelte és maga részé
ről Bene György m. kir. államvasuti főfelügyelőt 
küldte ki. A bejárás e hó 18 án délelőtt 9 órakor 
Málcza községházánál, Bánócz, Lazony, Berettő, 
Falkus, Kácsánd, Márk, Málcza, Nagy s Kis Csebb 
és Gatály községekre nézve; 19 én d. e. 8 órakor 
pedig Dereguyőn, Hegyi, Deregnyö, Dubróka és 
Bulka községekre nézve fog megtartatni.

— Az asphalt járdák naponként loön- 
tendők és tisztitaudók. Közönségünk kezdi is a 
szabályrendelet erre vonatkozó intézkedéseit be
tartani. Az átjárókat azonban sokszor oly állapot 
bán találtuk, hogy bizony kifogásolni valót hagy 
nak hátra, s miután ezek tisztítása a város dolga, 
jó lesz arról gondoskodni, hogy napjaban kétszer 
is seperjék azokat, mert ellenesetben csakhamar 
tönkre mennek.

— Vxlet áthelyezés. Malatinzaky László 
fodrász üzleti helyiségéi a Kossuth Lajos utczai 
Löici féle házba helyezte át.

— Szövő tanfolyam Xagy szeretvén. 
A keresk. miniszter a vászon szövészet, mint házi 
ipar elsajátítására három hónapos tanfolyamot en 
gedélyezett, melyet a késmárki szövő iskola ta 
kácsa fog vezotni s a szövőszéket a miniszter ál
líttatja fel. A tanfolyam ingyenes lesz.

— A homonnai kereskedő és Iparos 
ifjúság egy önképzőkör alakítására Hornomtól! 
a .Stefánia" szálló emeleti termeiben f. hó 8 án 
műkedvelői színi előadással egybekötött zártkörű 
táncestélyt rendez. Színre kerül: „A falu roztza.11 
Népszínmű 3 felvonásban. Irta Tóth Ede. Hely 
árak: az 1. 2. és oldalszékek 3 korona ; a 3. 4. 
j. sor ülőhelyei 2 korona: a következő sorok 1 
korona 40 fillér; állóhely 1 korona. A színházi 
jegy a táncestélyre is belépőül szolgál. Feliilfize- 
lések köszönettel fogadtatnak és nyilvánosan nyug 
táztatni fognak. Kezdete pontban 7 és fél órakor. 
Helyek elöjegyezhetők Jábidn Arnold és Hnszza 
Gyula uraknál.

— Szüret. A viunai szőllökben a szüret már 
megkezdődött és o hó 15 óig befejezve is lesz. 
Általában kicsi a termés, a minőség azonban ez 
idén is kiváló lesz.

— Véres verekedések. Csak nem akar 
vége lenni a folytonos verekedéseknek és élet
veszélyes szurkálásoknak ; nincs egy hét, hogy a 
bíróság az e fajta ügyekkel ne foglalkozzék és 
bár legtöbb esetben súlyos büntetést róv a tette
sekre, mégis napirenden vannak a verekedések. 
E héten Mikula János 66. gyalogezrcdbeli sza
badságon lévő katona Jenái Mihályt Uporon any- 
nyira összeszurkálta oldalfegyverével, hogy élet 
vészéi vés sebekkel az újhelyi kórházba kellett 
szállítani.

Szuliáu, múlt hó 29 én egy lakodalmon Ma
gúra János pazdicsi lakos Vazzily György szukái 
lakost szintén életveszélyesen összeszurkálta.

— Eljegyzés. Dr. Bezzenyey Zenó szolga 
biró eljegyezte Sátoraljaújhelyben Meczner Iczu 
kisasszonyt.

— Esküvő. Ereund Lipót helybeli lakos f. 
hó 16 án esküszik örök hűséget Iieich Gizella kis 
asszonynak Sátoraljaújhelyben.

— Az Uránia tudományos szinliáz e hó 
vége felé Nagymihályban 3 előadást fog tartani. 
Az előadás megtartásáról idejekorán fogjuk érte 
siteui a t. közönséget.

— Olcsóbb a tűzifa. A jászai erdő fája 
javarészben eladás alá kerül már. Napról-napra 
szállítják városunkba a tűzifát és pedig 20 koro 
nájával ölenként. A tnult évben 24 korona volt az 
ölfa ára s igy e télen 4 koronával olcsóbb lesz a 
tüzelő anyag.

— Halálozás. Weinberger Dávid itnrogi 
földbirtokos, herceg Lobkooitz Rezső butkai ura 
dalmának bérlője, vármegyei bizottsági tag f. hó 
1 én szivszélhüdés folytán hirtelen elhunyt. Teme 
lése e hó 3 áu nagy részvét mellett Sátoraljaúj
helyben ment végbe.

— Jóxsej főherceg és a E. M. K. E. 
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
breznóbányai közgyűlése feliratilag üdvözölte József 
főherceget, abból az alkalomból, hogy húsz éve 
védnöke az egyesületnek. József főherceg az üd
vözlést a következő táviratban köszönte meg:

.Fogadják legbensöbb hálámat szives üdvöz
letükért. Legőszintébb óhajom, hogy Isten áldja 
meg hazafias működésüket és legyenek meggyő
ződve, hogy a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesületnek mindig hivő maradandók. — Józzef 
föherezeg « k.

— Chrysanthemum kiállítás Temes
váron. A nagy kertbarát, (”) cs. és kir. fensége 
József főherceg ur védnöksége alatt működő .Or
szágos magyar kertészeti egyesület" a folyó évben 
november hó 12. 13. és 14 én Temesváréit, a ma
gyar kertműipar fészkébén Chrysanthemum kiálli 
lást rendez, mely az eddigi Chrysanthemum kiálli 
fásoknál már azért is jelesebbnek Ígérkezik, mi 
vei ennek a főrendezője Milhle Árpád ur. akinek 
az országban minden évben a legszebb és legna 
gyobb Chrysanthemum virágai vannak. A temes
vári Chrysanthemum kiállításon tehát ezen nj di 
vatvirágok kedvelői bizton a legszebbet és lég- 
jobbat fogják látni ezekből.

— Szilágyi és lMskant miakolezi gép 
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
.Villám" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö
sen a cég által feltalált és készitett .Kincsem" és 
.Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készitett .kellős kosaruu sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készitett prése geniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezet. 
Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasré
szekkel, ham m csak fával, ami a must sziliét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt nem 
kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is 
könnyén ki leltet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi II. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajlói első díj
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég ízléses 
árjegyzékéi kívánatra minden érdeklődőnek meg 
kübli.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivxtali művezető : Lándal József.

PHOTOPLASTIKÜM
= Nagymihályon a Deák-téren. ....... ....

Pénteken okt. 7-én :
Magas Tátra és Pozsony.

Szombaton okt. 8-án :
Dreyfus por tárgyalása.

Vasárnap és hétfőn :
Krisztus születése, élete, kín
szenvedése, feltámadása és 

menybemenetele.

Kedden okt. 11-én visszavonhatlanul utoljára : 
KONSTANTIN A POL Y.

Nyitva délután 3 órától kezdve este 10 óráig.
ZBeléptidAj 20 miér.

A nagyérdemű közönség tömeges látogatását 
kéri kiváló tisztelettel

8 CH NE E A. tulajdonos.

• • • • Jtaponta friss kassai • • • • 

virsli is szafaládé
===== kapható =

BUCSINSZKY LAJOS üzletében.

== Egy 6 lóerős használt..........

gőzcséplő garnitúra 
■■■■■ kerestetik. ■■■■■ 
Tudakozódhatni: Szabolcsik András 
gépésznél P.-Komonya, u. p. liut ka.

Meghívás.
A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint Szövetkezet 1904. évi október 3-án 
délután 2 órára kitűzött rendkívüli köz
gyűlése az alapszabályok által kívánt tag
számmal nem rendelkezett, megtartható nem 
volt; az alapszabályok 55. §. értelmében 
az 1904. évi október hó 16-án dél
után 3 órakor a városháza tanács
termében tartandó rendkívüli közgyűlésre 
újabban van szerencsénk az egyesület t. tag
jait azon figyelmeztetéssel meghívni, mi
szerint ezen rendkívüli közgyűlés már te
kintet nélkül a megjelent tagok számára, 
határozatképes leend.

Nagymihály, 1904. október hó 4-én.
Az igazgatóság.

A közgyűlés tárgyai:
1. A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint szövetkezet felszámolása, illetve „Nagy
mihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság“- 
gá való átalakulása.

2. Esetleges indítványok, melyek a köz
gyűlést megelőzőleg 8 nappal Írásban az 
igazgatósághoz beadandók.

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban, ipartetelepekeo, üzletekben, mii 
helyekben, kórházakban és minden háztar 

fásban nélkülözhetetlen a

„MINIMAX 
(Dr. Schlesinger Stuart rendszer) 

az egyetlen tűzoltó-készülék, amely min
den tüzveizedelmet keletkezése 

pi rezében eredményesen eloltani képes.

■ Jlra darabonként 60 korona. ■

Megrendeléseket eszközöl a .Minim&X" 
készülékek építő társaság képviselője

W I D D E R HERMÁN
Budapest VI. Lázár utca 5.

Lakás áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy lakásomat a Jókai-utcából 
az Andrássy Dénes utón újonnan épített 
saját házamba helyeztem át.

SESZTÁK ANTAL
áoameatsr.

Van szerencsém a nagyérdemű közönsé. 
get tisztelettel értesíteni, miszerint az 
ország minden részében előnyösen is

mert, 1810. évben alapitott 

Haltenberger Béla 
kassai ruhafestő-, vegyltisztitó- és gőzmosó-gyár 
képviseletét Nagymihály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok fentél, 
tisztítás, illetve gőzmosás céljából ru
hákat, függönyöket, nyakkendőket, 
illetve gallért, kézelőt és egyéb fehér
neműt a gyárban megszabott árak mellett.

A gyár képviseletének létesítése foly
tán a t. felek megkiméltetnek a postai kül
dés kellemetlenségeitől.

Szakba vágó felvilágosítással készséggel 
szolgálok. Teljes tisztelettel

llosenberg Hermán
Kossuth Lajos utea. (Takarékpénztári épület.)



NOVAKÓSZKY LAJOS 
gép- éi épület-lakntoa 

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos utcza.
-------------------------- ------------------------------ ---

Van szerencsém az igen tisztelt közönség szives tudo
mására adni, hogy

gép- és épület-lakatos
műhelyemet saját házamba a volt Kardos Lajos-féle műhelybe 
helyeztem át, ahol az eddig folytatott üzemet lényegesen meg
nagyobbítottam és képes vagyok minden e szakba vágó mun
kákat pontosan és jutányosán eszközölni.

A n. é. közönség b. pártfogását továbbra is kéri
kiváló tisztelettel: ÜOl'dlCÓSZliy Llljos.

i KARDOS LAJOS 
kocnifényesö és kárpitos 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes utcza.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy f. 
évi szeptember hó 1-én

kocsifényező és kárpitos
műhelyemet a Kossuth Lajos utcából az Andrássy Dénes utcán 
újonnan épült házamba (a közjegyzői irodával szemben) helyez
tem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, 
kérem további b. pártfogásukat és vagyok

kiváló tisztelettel
L2LTOS.

Oasdák figyelmébe!

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb
minőségű tőjét akar, aki erős igavonó bar
mokat és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. HM) klg. 50 kor. 50 klg. 
2<» kor. Egy 5 kilót próbaküldeményt 5 ko 
rónáért küldünk postán és bérmentve utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról.

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

fi______________s

1902. ornz. gaz<l. kiállítás, Pozsony; 
I-só dij, Aranyérem.

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, »Könyök- 

szerkezetü«, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói. 
SSÍti kettős kosaru s^tők 
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — — 

ÖzőlőzvLzólc és bogyózók I 
.Villám- legújabb czentrifugális bogyózó és zúzógépek.

Szilágyi és Kiskatit gépgyára JYtiskolczon.
| Árjegyzék ingyen. |-

• •

kerestetnek, kik az újonnan kibocsátott

Erzsébet királyné sorsjegyek 
törvényesen kiállított rézzletiveinek 
— dudásával foglalkozni akarnak. — 
Legmagasabb jutalék, jutalomdij. havifizetés.

Anyag miatt forduljanak 

Dirnfeld Testvérek bankházához 
Budapest. V. Fűrdö-utca 4. szám.

-ó* ■ -V. .9* uf

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

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

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

— Guschelbauer Antal, Sopron.

$££*.'  Képviselők minden helységben kerestetnek.

KEI L-LAKK Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vagySzarvas1 .. Kulcs1

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur4 fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAQY-MIHÁLYON.

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan B "'Q

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment. í

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

legyen ellátva. 1

Nyom. Laudeeman B. könyvnyomdájában


