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IV.

Régi átka a magyarnak, szinarany jel
lemének rég ismert fogyatékossága, hogy 
pillanatnyi hatások uralják lelkének minden 
mozgalmát és hevét s ha hirtelen fellob
banó érzelmeinek mámorában a poklokkal 
is megvívni kész, szinte bizonyosra vehet
jük, hogy izzó lelkesedése nem lesz hosz- 
szabb életű, mint a szalmaláng s háborgó 
indulatainak hatalmas hullámai hitvány viz- 
csöppekké zsugorodnak össze, hogy pára 
alakjában eloszoljanak.

Ez a lelki processus teljesült be raj
tunk is. A szép reményekre jogosító és a 
város fejlődését virágzó jövővel biztató moz
galom elaludt és nincs, aki uj életre éb- 
reszsze. A közügyeket szivükön viselő fér
fiak önzetlen fáradozásai eddig nem tudták 
megtörni a közönyt, mely sírja minden ne
mes törekvésnek. Reméljük azonban, hogy 
társadalmunknak ezen kimagasló alakjai, luk 
agilis tevékenységükkel hervadhatatlan ér
demeket szereztek s kiket csak azért nem 
említünk meg névszerint, mert szerénysé
gük bizonyára tiltakoznék ez ellen, még 
nem zárták le az aktákat s az oly nagyra- 
hivatott ügyet nem fogják árván hagyni.

Zemplén vármegye területre nézve az 
ország harmadik megyéje és lakosainak 
száma az 1900. évi népszámlálás adatai 
szerint meghaladja a 3 30 ezret és dacára

T A RC Z A.
A költő kabátja.

Irta : HEVESI JÓZSEF.
— Lapunk jogosított kiadta*.  —

Dalos Alfréd szintén Árkádiában született; 
ivott a Helikon forrásából és — hogy Schiller 
nyelvén folytassam — elkésve érkezett oda, hol 
a földi javakat osztogatták.

Neki nem jutott már semmi.
A sors megszánta a szegény poétát és 

minthogy már se erdőt, se mezőt, se hegyet 
nem adhatott neki, — lévén már mindezeknek 
telekkönyvi tulajdonosuk — neki adta az egész 
nagy mindenséget.

Más embernek egy kis részecskével kel
lett beérnie, a poéta megkapta az egész világ 
— összességét. Es valóban valahányszor Dalos 
Alfréd kiment a természet ölére és látta, mint 
lép ki nyoszolyájából a mosolygó fiatal nap, 
hogv ragyog vissza e mosolytól az egész nagy 
mindenség, bogv csillog a tó tükre, hogy re
zeg a falomb s mennyi balzsamos illatot hord 
szárnyain a tavaszi szellő, úgy érezte, mintha 
a természet — csakis az ő tiszteletére, az 
ő gyönyörködtetésére rendezné ezt a pompás 
színjátékot s mintha minden, mit szeme lát, 
az övé, kizárólag az övé volna.

I.elkét megszállta a költészet szent ihlete 
s dalba foglalt a nap keltétől a balzsamos le
vegőig mindent, ami szivét gyönyörködtette, 

annak, hogy nemzetiségi szempontból a leg
exponáltabb vidékek egyike, valósággal mos
toha gyermeke közoktatásügyi kormányunk
nak. Az országgyülésileg kulturális célokra 
megszavazott budget-t vármegyénk közép
iskolai tanügyének javára mindössze 2000 
korona terheli, mely az újhelyi piarista fö- 
gymnasium évi segélyét képezi. Szomorúan 
konstatáljuk, hogy vármegyénk területén az 
állam saját költségén egyetlen fógymnasiumot. 
főreált vagy felsőbb leányiskolát sem tart fenn. 
Ezen megdöbbentő tényhez fölösleges kom
mentárokat fűzni ! Vármegyénket eddig még 
érintetlenül hagyta a nemzetiségi izgatás, 
de mi lesz akkor, ha az agitátorok felénk 
fordítják sasszemeiket s a szunnyadó indu
latokat fölébresztvén, közénk dobják a de
magógia tüzcsóváját!? Mélységes honfiúi 
bánat és keserűség fog el bennünket erre 
a gondolatra, mert tudatában vagyunk an
nak. hogy okos közoktatásügyi politikával 
elkerülhetnók a veszélyt. S ki merné a be- 
következhetőkért a felelősséget magára vál
lalni!? Videant consules! . . .

Mennyivel szerencsésebbek más váro
sok! Az 5-—6000 lelket számlaló Rozsnyó
nak például két íőgymnasiuma van, a 7000 
lakossal biró Lőcse állami fógymnasiumot, 
főreált s felsőbb leányiskolát kapott, a szin
tén 7000 lakosú lleszterczebánya két közép
iskolának, polgári és felsőkereskedelmi is
kolának örvendhet I Ugyanannyi lélekszám 
mellett, hol vagyunk mi még ettől! S jól
lehet igényeinket a minimumra redukáljuk, 

nem feledkezvén meg a pacsirtáról sem, mely 
hangjegyfüzetével szárnya alatt — ringott az 
aranysugarakkal áttört levegőben; de még a 
fehér liliomról sem, mely olyan ártatlanul mo
solyog feléje a millió bujazöld pázsitjáról.

Azonban az igazat megvallva, ennek a fe
hér liliomnak talán mégsem annyira ártatlan 
mosolygása, mint inkább vadonatúj ruhája ha
totta meg oly nagyon érzékeny szivü költnőket.

Mert bármily gazdagnak is képzelte ma
gát ama tömérdek kincs birtokában, mit a ter
mészet szépségében feltalált, — mégis szorult 
szívvel hasonlította össze azt a virággal kilii- 
mezett zöld bársonyköntöst, mibe a természet 
— ez a jószivü szabómester — a földet ta
vaszra öltöztette, az ő saját halandó részét ta
karó felöltőjével, melynek fekete alapját szin
tén zöldre festették már a napsugarak, ezek a 
csintalan festőlegények, kik barnára pingálják 
a fehéret, pirosra a zöldet, zöldre a feketét.

És ennek a fájdalmas összehasonlításnak 
köszönheti keletkezését egy szép költemény, 
mely petit kurziv hetükkel van igtatva Dalos 
Alfréd .Természeti Kincsek, cimfl halhatatlan 
verskötetében:

Szegény költő dala.
Lombok között szellő suttog. 
Hőn mosolyg a napsugár, 
Lombok között, napsugárban 
Csicsereg a kis madár.

Kivirul az erdő fája, 
Hull róla virágeső, 

valóságos szellemi harcot kell vívnunk jo
gainkért.

A belügyminiszter 1903. évi augusztus 
hó 12-én 69599. szám alatt jóváhagyta egy 
a városunkban létesült Gymnasiumi Egye
sület alapszabályait. Ezen egyesület célul 
tűzte ki megfelelő tökét gyűjteni egy meg
nyitandó intézet javára E tárgyban lelkes 
lefolyású gyűlést is tartottak, sót a teljes 
egyetértés dokumentálásakép (!) hírlapi po
lémiába is bocsátkoztak. Minden a legszebb 
sikerre nyújtott kilátást — papíron, de mi
kor a papírra vetett ideák megvalósítására 
került volna a sor, egyszerre némaságra 
lett kárhoztatva a krónika. Ennek oka va
lószínűleg abban rejlik, hogy a nyilvános
sági jog elnyerése iránt megtett lépéseket 
mindjárt első Ízben nem koronázta siker. 
De valljuk be őszintén: Peccavimus intra 
et extra muros ! Hiba történt mindkét rész
ről ! A mi részünkről, mert számításaink 
nem nyugodtak reális alapon, amennyiben 
a papíron feltüntetett összegekre nézve nem 
tudtunk kimutatni már biztosított, vagy he
lyesebben : már meglevő anyagi fedezetet sigy 
föllépésünknek a felsőbb fórumon imponáló 
ereje nem lehetett; az állam részéről pe
dig a viszonyok téves mérlegelésében és 
felfogásában rejlik a hiba, mikor mereven 
elzárkózik egy a közoktatásügyi politika 
rövidlátásából eredő mulasztás pótlása, vagy 
is egy a nemzetiségi bujtogatóknak még 
prédáját nem képező megye kulturális meg
hódítása elöl.

Cifrálkodik hegy és róna
S uj ruhát ölt a mező.

Csak én járok rossz kabátban.
Nékem nem ad uj ruhát. 
Ki oly szépen felruházza 
A mezők liliomát . . .

És az erős szubjektivitás, mely a .Ter
mészeti Kincsek.-et áthatotta, az a mély érze
lem, mely minden egyes költeményén átvonult, 
rá is birt egy derék elszánt könyvkereskedőt 
arra a hallatlan elhatározásra, hogy Dobos 
Alfréd lírai költeményeit egv szép kötetben 
kiadja.

Igaz ugyan, hogy e vállalat nem hozott 
sokat a szegény poéta konyhájára (költőnk 
annvira vitte a természetiinádást, hogy még 
ebédelni is gyakran a .Nap.-hoz címzett hí
res vendéglőbe járt el), Dalos Alfréd mégis 
abba a kellemes helyzetbe jutott, hogy vado
nét uj kabátot rendelhetett meg magának.

•

Igazán megható jelenet volt és érdemes 
arra, hogy nagy költők énekeljék meg, mikor 
Dalos Alfréd egy szép tavaszi reggelen uj ka
bátban kereste föl a természet szentegyházát.

A kalendáriumban ünnepet nem hirdet
tek ugyan a piros hetük, de azért a természet
ben mégis ünnep volt.

A nap ünnepélyesen ragyogott alá a földre, 
melyet ünnepi díszbe öltöztetett a tavasz tün
dére.

A lombok ünnepélyesen bólongatták ko-

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Hégi nem használható fogsorok használhatóvá alakittatnak.

— Műterem: Nagymihály. Rákócai-utoia. ~



De e — látszólagosan — vigasztalan 
állapot ellenére, hova-tovább elérkezik re
ményeink valóraválásának ideje. Még pró
fétai tehetség sem kell hozzá, hogy ezt 
megjósolhassuk. Két körülmény világítja 
meg vakító szövésekként tervezgetéseink 
labyrinthusát. Az egyik az, hogy igazán jo
gos követelményűnk végre is kivívja majd 
a maga igazát, mert most mikor a fővá
rosi sajtó egvre erősebb húrokat penget a 
nemzetiségektől a nemzet testén ejtett se
bek orvoslása s a szűnni nem akaró izga
tások gyökeres kiirtása érdekében, a köz
vélemény előtt már nem lehet sokáig véka I 
alá rejteni azt az arcunkra szégyenpirt égető 
tényt, hogy Kossuth Lajos vármegyéjének öt 
járása, nevezetesen : a nagymihál vi, gálszécsi, 
szinnai, sztropkói és varannói, melyeknek 
városunk képezi természetes centrumát, a 
magyar faj megerősítését célzó s a kultu
rális haladást előmozdító egyetlen számba- 
vehetó intézményt, egyetlen középiskolát sem 
tud felmutatni. Pedig ha a földrajzilag ösz- 
szefüggő részeket még hozzászámítjuk, kö
sd 200.000 lélekkel bíró területről van sző. 
A másik biztató körülmény az 1890. évi 
XXX. törvénycikken sarkallik, mely ki
mondja, hogy a nyilvánossági jog minden 
magángymnasiumnak feltétlenül megadandó, 
ha a paedagőgiai követelmények teljesítését 
kellő garancia biztosítja.

A legközelebbi jövő első teendője te
hát az anyagi kérdések elintézése, melynek 
helyes irányítására lethargiájából fel kell 
ráznunk és talpraállítanunk a Gymnasiumi 
Egyesületet, melyben az előmunkálatok fá
radalmaitól megkímélő kész szervezetre ta
lálunk. Ennek, valamint egyéb felmerül
hető kérdéseknek részleteit legközelebbi be
fejező cikkünkben fogjuk megvitatni.

Szanatóriumi hölgybizottság városukkban.
— Saját tudósítónktól. —

A József Föherczeg Szanatórium Egyesü
let József Föherczeg védnök és I .ukács György 
főispán aláírásával a következő felhívást in
tézte városunk tölti) lelkes hölgyéhez : 

rónájukat, a pajkos szellő — mint kis mi- 
nisztráns gyerek — a virágok tömjénét ter
jesztette.

A természet énekkara ünnepi dicshim
nuszt zengett, a kis patak ünnepi méltósággal 
tükrözte vissza a derült eget.

Egyszóval Dobos Alfréd arcától és uj ka
bátjától kezdve az utolsó sárgarigóig ünnepé
lyes hangulat uralkodott mindenek felett.

Árkádia dicső szülötte egy dombtetőn ál
lott és gyönyöriltasan legeltette szemeit a ter-
mészet bájos szépségein s saját vadonatúj ka
bátján, mely oly jó harmóniában állott azokkal. I

llát még a költő ismerősei I Azok bámul
tak ám csak nagyot az uj kabáton.

A kis pacsirta csodálkozva rázta meg búb
ját és azt trillázta le a tiszta aeterből:

— Nini, a poétának uj kabátja van!
A hosszú sugár nyárfák, mint meganny i 

felkiáltó jelek, aposztrofálták az uj kabát fe
letti bámulatukat.

A fehér liliom ártatlanul mosolygott rá:
— llát te is kaptál uj ruhát ?
A szellő versenyt ölelgette a poéta uj fel

öltőjét a napsugarakkal, melyek nem tudták, 
mi történt, hogy a költő vállain zöldes fekete 
helyett világos kék szilire bukkantak.

A kis patak mosolyogva csalogatta ma
gához :

— Jöjj, nézd meg sima tükrömben, liogv 
fest az uj kabát?

A költő szive megtelt örömmel és bol

Nagyságos Asszony !
A haraugazó. a z-wlozama, az 

ének Istent dicsérik, de legjobban 
dicsérik az Urat az emberi jótettek.

Félmillió tüdőbeteg megmentésére hívjuk 
segedelmét. Hazánkban ennyi tüdőbeteg van, 
a kiknek soraiból évenkint 70.000 ember 
pusztul el jobbára abban az időben, mikor 
halála családokat temet gyászba, nyomorba. 
Az orvosi tudomány szerint azok legtöbbjét 
meglehetne menteni, ha idején szanatóriumi 
kezelés, ápolás alá jöhetne. Állítsunk azért 
népszanatoriumokat! A József Főherceg Sza
natórium Egyesület erre vállalkozott s föl is 
állítja azokat, ha az emberszerető társadalom 
megsegíti. Egyesületünk igazgatóválasztmánya 
bízik abban, hogy Nagyságod ismert buzgó- 
ságával városukban és a vidéken ügyünknek 
zászlóvivője lesz s a szanatórium bizottságot 
ott megszervezni segíti. A sanatoriumi hölgy
bizottságnak legelső feladata az volna, hogy 
az építési alapot növelje : ezért mivel jóté
kony sorsjátékunkat most rendezzük, bátrak 
volnánk rendelkezése szerint bizonyos számú 
sorsjegyet küldeni. A sorsjegyeket elhelyezni 
nem lesz nehéz, mert azok ára csupán egy 
korona és a játékterv is igen vonzó, s te
kintélyes értékű nyereményeket biztosit. Na
gyon kérjük méltóztassék az emberszerető 
ügvet megsegíteni és már postafordultával 
minket megörvendeztetni, ha jóságos szive 
megértette-e, hogy egy nemzeti veszedelem
ről van szó és szentelhet-e drága idejéből 
néhány órát ügyünknek, hathatós szavát fel
emeli-e a haláleljegyett betegeinkért és 
mennyi darab sorsjegyet küldjünk? Áldja 
meg jóságos szivét az ég ! Nemes szive sze
reidébe ajánlva ezt az emberbaráti ügyet, va
gyunk fáradozásáért előre is hálatelt köszö
netét mondva

József Eöhercztg, védnök. 
Lukács György főispán, elnök.

l’gv értesülünk, hogy a felhívás nem ma
radt a jószivek viszhangja nélkül: már többen 
kijelentették, hogy ezt a nemes ügyet diadalra 
segítik. — Az egyesület e helyen is köszönetét 
mond.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A magy. kir. államvasutak 

igazgatósága Omaszta Sándor a nutkai üzletveze
tőségnél beosztott mérnököt a megüresedett ho- 
monnai osztálymérnökség főnökévé nevezte ki.

— .4 bíróság kiíréből. Az igazságügyi 
miuiszter Szoudy István sátoraljaújhelyi telekkönyvi 
díjnokot a nagymihályi kir. járásbírósághoz ír
nokká nevezte ki.

— A nagymihályi önsegélyző egye
sület e hó 16-án délután 3 órakor tartotta meg 
a városháza tanácstermében rendkívüli közgyüló 
sét. Az egylet tagjai elhatározták az önsegélyző

előre s a fűszálak, 
rölte

dogsággal, mikor ily számtalan jelét látta is
merősei őszinte szeretetének és azután lelke
sedve tárta ki karjait, mintha az egész min- 
denséget keblére akarta volna szorítani. Alatta 
szép kerek erdő terült el, melynek bűvös zöld 
sátora barátságosan integetett feléje.

Dalos Alfréd megtörülgette izzadtságtól 
gyöngyöző homlokát, végig simította fürtéit, 
melyek hosszasan patakzottak alá vadonatúj 
kabátjára és aztán egyenesen az erdőnek ment.

A zöld pázsiton ruganyos léptekkel ment 
melyekről lábnyoma letö- 

harmatot, csodálkozva lápászkixltak 
fel és tekintettek uj kabátja után.

A költő azonban nem törődött velük. 
Egyenesen az erdőbe ment, hol minden fa, 
minden bokor ismerőse volt.

— Ide jer! Ide jer! hangzott feléje min
den oldalról; de a költő uj kabátjának büszke 
tudatában, nem hallga lőtt rájuk, hanem tovább 
haladt.

Egv gesztenyefán vadgalamb turbékolt, de 
mikor ez megpillantotta a költőt, elakadt tor
kán az ének és nem volt képes tovább foly
tatni.

Sürü rengeteg volt, hol a költő végre meg
állapodott. Ez volt az ő kedvenc helye. Itt e 
bizalmas hűvös magányban szokott ő randevút 
tartani kedvesével. Múzsa kisasszonynyal.

Most is ide tartott.
A kis tisztást, melynek pázsitjára le szo

kott heverni, sürü mogyoróbokrok vették kö- 

feloszlását és a leszámolásra az igazgatóságból álló 
bizottságot küldték ki. Mihelyt a törvényszék a 
közgyűlés határozatát jóváhagyja, uj közgyűlés 
fog egybi liivatni, moly az uj bank alakulása tár 
gyában határozni iog.

— Ellenőrzési szemle. A hadsereg el 
lenőrzési szemléje városunkban o héten lefolyt. A 
66. hadkiegészítő parancsnokság részéről Harcsák 
főhadnagy, a honvédség részéről 8talay főhadnagy 
működött közre a szemlénél, amely négy napig 
tartott.

— Országos vásár. Az e hó 17. és 18-án 
megtartott országos vásár sűrűén volt látogatva. 
Az állatfelhajtás is nngy volt és a takarmányhiány 
dacára ttgy a szarvasmarha és ló Ara elég nagy 
volt.

— Gróf Andrássy Dénesné temetésére 
városunkból Czibur Bertalan, MathiAsz József, Dr. 
Eperjesy Lajos, Dr. Kállai József és Bartiai An
dor, a vidékről StépAn Aladár, Widder Samu, Pol 
lacsek Nándor és Roth Mór készülnek. A vármegye 
törvény hatósága Dókus Gyula alispán vezetése 
alatt küldöttségileg fog részt venni a gyászszertur 
táson.

— Az elöljáróság figyelmébe. (Bekül 
detett.) Városunk ez idén nagy áldozatok Arán meg 
teremtette a járdát, ezért mindnyájunk báláját ér
demelte ki. Azonban az átjárók oly silányak, hogy 
a Kossuth Lajos utczán íb a legnagyobb sárban 
kell gázolnunk, ha egyik oldalról a másikra aka 
runk átmenni. Tudtommal a kövező bizottság au
gusztus hó 20 án elrendelte az átjárók rendbe ho 
zatalát s miután ez mai napig sem történt meg, 
ezúton ajánlom a dolgot az elöljáróság ügyeimébe.

Egy Kossuth Lajos utczai lakos.
— Vármegyei bál. November hó 26 án 

— mint értesülünk — nagyszabású fényes bál lesz 
a vármegyeháza dísztermében. A vármegyei bál
nak Gróf Hadik Béla főispán lesz a diszeltiöko és 
Dókus Gyuia alispán az elnöke.

— Halálozás, özv. f.andcsman Józsetné, 
Landesiuau Vilmos na^ytnihályi kereskedő édes 
anyja ma reggel 64 éves korában szivszélhüdés 
folytán hirtelen elhunyt. Halálát nagyszámú csa
ládja gyászolja. Temetése délután á'lalanos rész
vét mellett ment végbe.

Robi Ferencz építész ma reggol 46 éves ko 
rábau tüdőgyulladásban meghalt.

— Lopások. Kulin Ödön izbugyai és több 
nátafalvai lakos kárára a legutóbbi időben nagyobb 
lopások történtek. Az őrmezői csendőrség a tol
vajt Lerko Mihály nátafalvai cigány személyében 
letartóztatta és öt a bíróságnak átadta.

Fiizesséry Tamás füzesséri lakos kertjét is 
megdézsmálták a falusi legények, sőt vakmerősó 
gük annyira ment, hogy a kerítést egyszerűen le

rül és hatalmas vadgesztenyék óvták a tola
kodó napsugártól.

A költő remegő kézzel akart szétválasz
tani egy mogyoróbokrot, de az ellentállt.

Nyilvánvaló, hogy nem ismert rá a köl
tőre az uj kabátban.

Árkádia fenkölt szülötte újból megkisérlé 
behatolni de a mogyoróvesszők dacosan csa
pódtak össze és még jobban útját állták.

A költőt, kinek eddig valóságos diadal- 
utja volt, kihozta sodrából e nem várt ellen
séges fogadtatás és erőszakhoz nyúlt.

Keresztül akart hatolni az útját álló bok
ron. De óh végzetek végzete! Dulakodás köz
ben egy lehajtó tölgy-ág belekapaszkodott a 
költő vadonatúj kabátjába és — végigszakitotta 
azt a gallérjától kezdve egész az alsó széléig.

Szegény poéta úgy érezte, mintha a szive 
is végighasadt volna.

Húnézeti u boldogtalan tölgyágra és ki
mondhatatlan rezignációval mondta :

— Szegény embert még az ág is húzza I 
A gesztenyefán újból turbékolni kezdett 

a vadgalamb.
Dalos Alfréd levetette uj kabátját, végig 

nézett a hosszú, hosszú szakadáson s bánato
san dalolta a vadgalamb után :

l.chajlik ériem az ág is, 
Sirat engem a madár isi . . , 



rombolták és így hatoltak be * kertbe. A csend
őrség letartóztatta a tetteseket és a kir. ügyész
séghez kisérte át azokat.

— Jta&Zda. Szacsur község határában f. hó 
14 én Hívásit Anton és Stanos Tőnek longyel ille
tőségű munkások Anlolik János szacsuri lakost 
éjnek idején, amint hazafelé ment, megtámadták 
és miután életveszélyesen összeszurkálták, tőle 50 
korona készpénzt elvettek és ezzel megfutottak. 
A partiéi csondőrség a tetteseket nyomozza.

— A Latorca halottja. Nézpest község 
határában a Latorca tolyóból e hó 14 én egy hűl 
lát fogtak ki. A csendőrség megállapitolta, hogy 
Kovács János kisgéresi züllött munkás ittas álla
potban esett a Latorcába és hogy a kifogott hulla 
Kovács holtteste.

— Letartóztatott betörök. Csendörségüuk 
e hó 17 én két veszedelmes embert tartóztatott le. 
Emlékezetében vau még olvasóinknak bizonyára 
lapunk egyik múlt számában .közzétett azon ér
tesítés, hogy az ungvári cseudőrség figyelmeztette 
városunkat, miszerint pénzintézeteink kifosztására 
egy betöröbauda szervezkedett és útnak indultak 
Nagymihály felé. Idarkooics Gyula és Mór nagy- 
geöczi lakosokat gyanították a betörési tervvel, 
ezeket hétfőn az itteni vásáron csendörségüuk le
tartóztatta és a főszolgabiróságnak átadta. Bajusz 
Andor főszolgabíró illetőségük helyére tolouczol- 
falta a két jóinadárt.

— Haladunk? ! Hallomás szerint a ha 
tóság azzal a tervvel foglalkozik, hogy a Petőfi 
utcában egy Ámor szabad kicsapongásainak szén 
telt ház felállítására engedélyt ad. A dologban csak 
az érthetetlen, miért vetették szemüket épen a 
Petőfi utcára. Mert az bizonyos, hogy ha már meg 
kell valósítani a szilkségts rosszat, minden érv a 
mellett szól, hogy valami félreesőbb hely kere 
sendő, hogy az uj és szépen kiépülő utca fejlődé
sében meg ne akasztassák, amire egyébként a vá 
ros expansiv kiterjedhetése miatt sem szabad gon
dolni.

— Tűzoltó-verseny. A Homonnáu szer 
vezett önkéntes tűzoltóság, mint értesülünk, lég 
közelebb városunkba érkezik, hogy megmérkőz
zék a mi tűzoltóságunkkal. Kiváncsiau várjuk az 
érdekes verseny eredményét.

— Pusztulunk-veszűnk. A Központi Sta
tisztikai Hivatal jelentése szerint augusztus hó 
napban vármegyénkben 1068 útlevelet váltottak. 
Ennél többet (1128) csak Torontálmegyében állí
tottak ki. E szomorú statisztikában tehát a máso 
dik helyen állunk.

— Műkedvelő előadás. A homonnai elite- 
társaság f. hó 8 án fényes sikerű előadással ked
veskedett a város közönségének. Tóth Edének nép 
szerű és örökszép népszínműve „A falu rossza*  
most is meghódította a lelkeket.

— A nagymihályi közkórházban az 
1904. év 111. negyedében eddig 544 beteget ápol 
tak 7796 ápolási napon át.

— Haleset. Makuch János vásárhelyi csősz 
e hó 12 én fegyverét vizsgálta és e közben az el 
síi t. A golyó Makuch balkezén oly súlyos sérti 
lést okozott, hogy a sérültet a helybeli közkór
házba szállították. ahol balkezének fejét amputál 
Iák. Makuch különben már gyógyulóban van.

Ilendörség helyett csendőréig. Schmirdt 
Lajos iijhelyi rendűik ipitány azon üdvös reform 
javaslaton dolgozik, hogy a rendőrséget külszolgá 
latban csendörséggel helyettesítse.

— Tűzkárok. Vármegyénkben augusztus 
hónapban 1.425 .000 korona érték hamvadt el.

— l'j tlzkoronások. A régi papír tiz 
koronás helyébe megint újakat kapunk. Kicsit sok 
van ugyanis belőlük. Még pedig olyanokkal sza 
porodott meg a számuk, melyeket nem az osztrák 
magyar bank bocsátott ki ... Az újak már egé
szen más alaknak lesznek. Hossza, elegáns papír- 
szeletek, olyanok, mint az amerikai bankók. Es 
lesz rajtuk valami uj találmány tt titkos jegy, a 
mely lehetetlenné fogja tenni, hogy illetéktelen 
ke ek szaporítsák meg a forgalomban levő tiz- 
koronásokat.

— Szakadás. Zemplén vármegye külön 
siketuéuia intézetet óhajt létesiteni Sárospatakon, 
s ez okból feliratot is intéz n közoktatásügyi mi
niszterhez, hogy Zemplén vármegyét válassza el 

az ungvári intézettől. Most meg arról értesülünk, 
hogy amennyiben az utóállitásokkal mindig baja 
volt Zemplén vármegyének, ennélfogva az alispán 
indítványára elhatározta Zemplén vármegye tör
vényhatósági bizottságának közgyűlése, hogy' kérni 
fogja a honvédelmi minisztert, hogy az utóállitá 
sokat ne Ungvárou vagy Munkácson, de L’jhely 
ben eszközöljék, moly célra a vármegye helyisé
geket is felajánl.

— Szilágyi és ltiskant miakolezi gép
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
.Villául" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemel, ndök különö
sen a cég által feltalált és készített .Kincsem*  és 
.Hegyalja*  borsajtók, nemkülönben a nagy üzemit 
préseléshez készített .kettős kosain*  sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készített prése geniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezel. 
Ennélfogva a must sehol sem ériutkezik vasré
szekkel, hanem csak fával, ami a must színét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt nem 
kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is 
könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi 11. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajtói első díj 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég Ízléses 
árjegyzékéi kívánatra minden érdeklődőnek inog 
küldi.

— A gyermekek reggelije Egy hires 
orvos ismételten kinyilatkoztatta, hogy 14 éven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni, 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasán ható mérget, a cotfeíut tartalmazza. 
Ebből a méregből egy kétszeres oly nagy adag, 
mint amilyen egy csésze erős fekete kávéban van, 
már halálos hatású lehet. Mégis hány anya van, 
aki nem akarja magát elhatározni arra, hogy lég 
alább a kicsinyek részére a családi asztaltól szám 
űzze a babkávét. A legideálisabb ital ugyan a tej 
volna, de a tapasztalat bizonyítja, hogy ezt nem 
mindig szeretik a gyermekek és csak a legritkább 
esetben tűrik állandóan. Ilyen esetben a legjobb 
pótlásnak a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
bizonyult, melyet sajátos gyöngéd, kávéhasonló 
ize miatt a gyermekek szívesen isznak. Ez a lég 
zsengébb korban is megfelelő, könnyen emészthető 
tápdus és vérképző.

Felelő. szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmankatárs : Aczél Dezső. 

Kiaéébivatali miivezető : Lindái József.

Hirdetések.
2595—1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mini tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Bakó István sátor 
aljaujhelyi lakos végrehajtási árverés joghatályá 
vai biró önkéntes árverési ügyében a nagymihályi 
kir. jbiróság területén lévő a falkusi 30 ik számú 
tjkvbon A. I. 123. hrsz. alatt felvett s B. 9. asz. 
alatt Bakó István nevén álló belingatlan 30ö0 K, 
továbbá a falkusi 215. számú tjkvben A. I. 124. 
hrsz. alatt felveti s B. 8. sorszám alatt Bakó Ist
ván nevén álló belsőség 2200 korona utóajánlati 
áron kezdődőkig elreudelte s hogy a fennobb inog 
jelölt ingatlan 1904. évi november hó 17-ik 
napjának délelőtti 10 órájakor Kaik us 
község bírójának házánál int gtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el 
fog adatui.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10°/® át vagyis 110 K 50 f. t il
letve 4 K 50 f. t készpénzben, vagy az 1881. LX. 
te. 42. § bán jelzett árfolyammal számított saz 1881. 

lciráklyl állam,vasutak téli menetrendbe.
— Érvényes 190-1. október hó 1-étől. —
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évi november hó l én 3333. sz. alatt kell ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
I. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszorü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy*  
Mihály bán, 1904. évi október hó 10.

Garbintzky, kir. aljbiró.

2442—1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Wcinberger Hermán 
sókuti fakos végrehajtatónak Neutnan Emánuel 
dubrókai lakos végrehajtást szenvedett elleni 1000 
korona tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a sátoraljaújhelyi kir. tvszéknek a nagy 
mihályi kir. jbiróság területén lévő Dubróka köz 
ségben fekvő, a dubrókai 175. számú tjkvben A. 
I. 1. hrszám alatt felvett s B. 7 sszáin aatt Neu 
mán Einánuel végrehajtást szeuvedő és B. 8. 11. 
sorszám alatt Weinstein Mór társtulajdonos nevén 
álló illetőségek tehát a végreh. törvény 156. § a 
alapján az egész ingatlanra az árverést 950 
koronában ezennel megállapitott kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1904. évi deczember 5-ik napján d. e 
9 órakor Dubróka községben megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapitott kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők böcsárának 10 százalékát vagyis 95 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. 60. tcz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított s az 1881. november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságtlgyminiszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt ovadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. tcz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagymihályban 1904. évi szeptember 26*án.

Garbinezky, kir. aljbiró.

2479—1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság ezennel közhírré teszi, hvgy Halász And 
rás végrehajtatónak Halász József végrehajtást 
szenvedő elleni 231 kor. 03 f. tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi járás
bíróság területén lévő az abarai 118. sz. tjkvben 
A. I. 256. 435. 468. 469. 570. 697. 744- 886. 
1002. 1124. 1292. 1350. 147O|b. 1583. 1703. 1876. 
1954. 2047. 2173. 2344. 2460. 2500. hrsz. alatt 
felvett és B. 9. s 17. sorszám alatt Halász József 
nevén álló külmgatlanokra az árverést 960 koro 
nában ezennel megállapitott kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fennebb in ,gjelölt ingatlan az 
1904 évi deczember hó 7-ik napjának 
délelőtt 10 órájakor Abara község birájának 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők bicsárának 10 százalékát, vagyis 96 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. LX. tcz. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov^ 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy minisz
teri rendelet 8. § ában kijelölt ovadékképes érték 
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. tcz. 170. értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagytnihályon 1904. évi szeptember hó 30 án.

Garbinazky, kir. aljbiró.



VILÁGHÍRŰ
a .REKORD*  fuxéazeti müintézet a kiválóan 
•ikerült életnagy«agu arcképeiről, melyeket élte
mért művészek által kénzi'tet. azamo*  (kir. köz
jegyző által hitelesített i eli»mer<» levél a világ 

mindeu tkjáról.

Elsőrangú képek árai 1 

Olaj-, aquarell és pastell festésben 20 K 
fénykép után 4^-63 cm. nagyságban ára 
Legfinomabb kivitelű Brom . Pistin- éa El/ 
kretsraji ára

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyságu festményt kéazitfluk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha réosüukre 3 rende
lést szerez é» azokat egyenként vagy egyszerre 

boküldi.

„REKORD"
featéaxeti müintézet ;

BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.;
>•••••••••••••••••••••

1902. oraz. gazd. kiállítás. Pozsony; 
I-ső díj, aranyérem.

Gazdák figyelmébe!

BORSAJTÓK
)'Kincsem«, »Hegyálja«, »Könyök-

szerkezetüu, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói

£1^ kettős kosara sajtók
FOELONYE: A must sehol sem érintkezik vas

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

Szclőzuzók és "bogyózóls 1
Villám legújabb czentrifugalis bogyozo és zúzógépek.

Szilágyi és 2)iskant gépgyára JYCiskolczon.
--------------------------- 1 Árjegyzék ingyen. |----------------------------

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban. ipartelepeken, üzletekben, mii 
helyekben, kórházakban és minden házlar 

fásban nélkülözlieMlen a

A

„MINIMAX
(Dr. SrhleAÍnger Stuart rendszer)

xz egyetlen tűzoltók szülék, amely min
den tü ivei z edelmet keletkezése

rezében eredményesen eloltani képes.

Jlra darabonként 60 korona.

Megrendeléseket eszközöl a .Minimax*  
készülékek építő társaság képviselője

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

X’

I

Minit attan nélkill. Manhattan porral.

Aki s ('tetteit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb
minőségű tőjét akar, aki erős igavonó bar 
mókát és tüz<'S lovakul akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb Állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor. 50 klg. 
2t> kor. AV/y 5 kilós próhaklVdeményt 5 Á-o 
rónáért küldünk postán és bérmentve utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is megqyozfídhes 
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról 

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

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.

XXÍ.Í— Guschelbauer Antal, Sopron. “ríX.'-

JJCj-' Képviselők minden helységben kerestetnek.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK

„Szarvas- vagy
—t

j a legjobb, legkiadó- 
sabb es azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen figyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT< névvel es fenti védjegyek egyikével 

lég yen ellátva.

Kulcs-

B ~ ©
I

Jíaponta friss

• • kassai • • 

virsli «. 

szafaládé
= kapható = 

JBucsinszkg £ajos 

üzletiben.
Nyom. Laoduman B. könyvnyomdájában

I. rezid/ü. 'beregrszá.eizi

csemege szöllő 
kilója 60 fillérért kapható 

HAUPT H.-nál 
~------Nagymihály -................ i

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok. 
Postai megrendelések és szállítások pontosan 

eszközöltetnek.
Naponta fHss szállitás.


