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V.

Méla rezignáció fogja el lelkünket, 
most mikor cikksorozatunkat a befejezés 
stádiumához vittük, azon töprengvén, váj
jon 'esz-*-  valaki, aki az általunk féltve sze
retett eszméket keblébe fogadja s az elej
tett fonalat fölemelve, odaadó, meleg ügy
szeretettel tovább szövögeti; avagy akad-e 
oly istentelen kéz, mely mint Penelope szö
vetét, hosszú idők fáradságos munkáját a 
siker koronájával betetőzni nem engedi, ha
nem szálaira szétbontja. Számítunk azokra, 
kik az önzés és önérdek tiszta látókört nem 
nyújtó ködén túl tudnak emelkedni és a 
közérdek javát tartják szem előtt, mint leg
szentebb célt. Mi részünkről megfogadjuk, 
hogy ha gyönge erőnkre és szerény tehet
ségünkre szükség lesz, habozás nélkül a 
nemes eszmék szolgálatába szegődünk s a 
szellemi csatasorban elfoglaljuk helyünket.

Azt hisszük, fölösleges cikkeink rész
leteit rekapitulálni, mert föltételezzük az 
igen tisztelt olvasóközönségről, hogy azok
nak egyes fázisai még élénk emlékezetében 
vannak, csak a leszürődött tanulságokra és 
igazságokra óhajtjuk terelni a figyelmet. 
Szándékos és tervszerű volt eljárásunk, mi
kor a munkácsi fögymnasium alapításának 
történetét dióhéjba szorítva elmondottuk, 
mert evidenssé akartuk tenni, mily hosszú 
idők nehéz és kitartó küzdelmei képezik az 
árát ily kultúrintézmény létesítésének Vé

TARCZA. 
Régi barátnők.

Irta: SZOMAHÁZY ISTVÁN.
— Lapunk jogoxitott kiadása. —

A Műcsarnok kiáilitásán, a Constant Benjá 
min nagy vászna alatt összetalálkozott két fiatal 
asszony. Az egyik drága testhezálló kabátot viselt, 
a másik olcsó szilszkin köpenykét; de mindakettö 
bájos, rózsásarcu és jókedvű volt. Amint a villa 
mos ivlámpák f liér fényében fölismerték egymást, 
mindakotten bámulva csapták össze kezűket. Az 
előkelőbb örvendve igy szólott:

— Te vagy? Csakugyan? Fischer Terka?
A másik, a szegényesebb, szintén kipirult 

az örömtől.
— Jesszusoin ! No nézze az ember I Szent 

kuthy Ida!
Nyájasan összeölelkeztek, keztyűs kezűket 

egymásba fonták s karonfogva, de nagyon izga
tottan sétáltak föl meg alá a terembon.

— Hát te Pesten vagy ? — kérdezte Szent 
ktilliy Ida kíváncsian.

— Oh, már áprilisban 9 éve lesz. A te es
küvőd után már félévre én is férjhez mentem. Az
óta csak egyszer voltam Váradon, akkor, midőn 
az anyuskámat eltemettük.

_  Hát a szegény Lina néni meghalt?
A fiatal asszony, akit a másik Fischer Tér

kának szólított, csendosen a szeméhez emelte a 
zsebkendőjét.

Deli Jenő fogtechnikus

leményünk szerint, mi nem követhetjük 
egyelőre azt az utat, hogy városunkban ál
lami gymnasium állittassék fel, mert ez 
annyi időt emésztene föl s annyi munka
erőt őrölne meg, hogy gyümölcseit csak a 
jövő nemzedék élvezhetné.

A mi viszonyainknak és céljainknak 
sokkal jobban felel meg, ha nyilvánossági 
joggal felruházott magángymnasiumot szöge
zünk le ideálunkkal. S midőn eme néze
tünk mellett kardoskodunk, két nyomós 
argumentumra hivatkozhatunk. Az egyik az, 
hogy ezen az utón sokkal hamarább vezet
hetjük az akciót a megvalósulás révébe, 
mert az 1890. évi XXX. t. ez. alapján az 
állam sem gördíthet akadályokat terveink 
elé, ha a törvényszabta követelményeknek 
eleget teszünk; a másik érv pedig az, hogy 
ha a város érdekeinek jobban felel meg egy 
állami kezelésben levő intézet, a felállítandó 
magángvmnasium igen könnyen fejleszthető 
azzá.

De hogy ez a vállalkozás sikerrel le
gyen keresztülvihető, a város áldozatkész
ségére is van szükségünk. A város a maga 
legsajátosabb érdekeit követné és a maga 
fejlődésének előmozdításához nagy mérvben 
járulna hozzá, ha az alapítandó intézetnek 
megfelelő épületet bocsáiana rendelkezésére 
s körülbelől 1000 korona évi segélyben ré
szesítené. Meg vagyunk győződve róla, 
hogy e város aránylag csekély áron egy 
valóban szükséges kulturális intézményhez 
jutna s az ily mértékű anyagi áldozat nem

— Már öt esztendeje. Édes apa azóta itt 
lakik velünk együtt.

A két asszony valaha elválhatatlan barátnő 
volt ; tizennyolcéves korukig úgyszólván együtt 
nevelkedtek. Szontkuthyék az emeleten laktak, 
Fúclierék hátul az udvari lakásban. De a lányok 
nem tudtak meglenni egymás nélkül; Ida a Tér 
káék cserépkályhája mellett majszolta téli estéken 
a szerccsika almát; Terka tiz óráig csinosította a 
barátnőjét, mikor a gazdag lányt a legelső pik 
nikre elvitték.

Szentkuthy dúsgazdag földbirtokos volt, Fi
scher ellenben 800 forintért hivataloskodott vala
hol az adópénztárban ; de a társadalmi differencia 
semmiféle befolyással sem volt a gyermekek b» 
rátságára.

Ida legelőször a pisze Fischer Torkának mu 
tatta meg a gimnazisták szerelmes leveleit ; A ti 
zenötéves Terka ellenben az Ida keblén zokogta 
ki mérhetetlen fájdalmát, mikor első ideálja, a 
leányiskolái fizika tanár egy liszlkereskedő örö
kösnőjével jegyet váltott.

Barátságuk akkor lobbant fel utoljára, mikor 
Ida tizedfélév előtt inenyasszonynyá lett s a Szent 
kuthyék lakásán reggeltől estig dolgoztak a varró
nők és a divatárus kisasszonyok.

Terka akkor a saját kezével varrta föl a 
finom csipkéi a barátnője kelengyéjére, milsein 
érezve a szegény lányok irigységéből, akik szivük 
mélyén az igaztalan sorsot átkozzák.

Ida előkelő uriasszonynyá lett, — nem csoda, 
hiszen százezer forintnyi hozományt kapott — és 
félév múlva a szegény Terka is férjhez ment egy

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

~ Műtere m : Nagymihály. RAkócxi-utcxa. ~ ------
Lapnak mai axáma 4 oldalra toljad. 

múlná felül financiális képességeit. A város 
ennek fejében kiköthetné, hogy bizonyos 
számú tandíjmentes helyet a maga kisze
meltjeivel tölthet be és igy a részéről be
fektetett tőke a közjótékonyság oltárán dús 
kamatokban nyerné jövedelmezőségét.

A Gymnasiumi Egyesület is nagyot 
lendíthet az ügyön. Első feladata a szük
séges bútorokra és szekrényekre fordítandó 
összeg előteremtése. Alapszabályai értelmé
ben a rendes tagok hat éven át 10—10, 
a pártoló tagok 5—5 koronát fizetnek be. 
A környék hozzászámitásával bízvást re
mélhetjük, hogy akad a közérdeket szivén 
viselő 200 oly egyén, kiknek fele rendes, 

i s fele pártoló tag lenne. Az igy befolyandó 
összeg évi 1500 koronát tenne ki. Két évi 
igy befolyó jövedelme az egyesületnek ele
gendő lenne az intézet első fölszerelésére, 
s azonkívül a gymnasiumot megnyitásától 
kezdve bizonyos összeggel szubvencionál
hatná. Kimondatnék azonban, hogy a föl
szerelés az egyesület tulajdonát képezi, s ha 
az intézet megszűnnék, vagy máshová át
helyeztetnék, az összes tárgyak leltárikig 
visszaszármaztatandók.

Még csak annak a kijelentésére szorít
kozunk, hogy a társadalom vezető elemei
vel karöltve meg fogjuk lesni az alkalmas 

. időpontot arra, hogy a Gymnasiumi Egye
sület egy összehívandó gyűlés alapján mű
ködését megkezdhesse, amikor is lesz al- 

| kalmunk azon eszméket, melyeket lapunk 
hasábjain csak vázlatosan és főbb körvona-

becsületes hivatalnokhoz. Mindketten a főváros 
hullámai közé kerültek, bár többé mitse hallottak 
egymás felől.

Ida talán inég álmábau so gondolt a Fisoherék 
udvari lakására és Torkának csak néha, esős dél 
titánokon ötlött eszébe a havas téli alkonyatok 
emléke, mikor a csitri Ida élénk fecsegés közt 
sütötte náluk sárga piros ozsonna-alináját.

— Milyen szép lettél! — mondta Fischer 
Terka bámulva. — Lánykorodban sohase hittem 
volna, hogy ilyen bájos asszony lesz belőled.

Ida mosolyogva pukkerlizett, aztán kedves 
kedve megsimogatta a barátnője kipirult arcát.

— Hát még te! Olyan vagy, mint egy 
aranyhaju francia baba !

— Vannak gyermekeid ? — kérdezte Terka 
kissé elfogultan.

— Meghiszem ! Két édes babyin van : egy 
hatéves leány és egy 4 esztendős fiúcska. Emim 
és Kari, ez a nevük. Mindkettő szőke s kékszeinii.

— Azóta nem volt több ?
— Brr ! laton ments ! Két baba, ez éppen 

elég. Ki győzné a sok növelést és költséget ? Hát 
neked van e családod ?

A Terka arcát anyai büszkeség sugározta be.
Hogy van e ? De van ám ! öt kicsike ka 

masz : tartsa meg őket a jó Isten ! Mind fiú ; egy 
egész orgonasíp. Az apjuk ugyancsak nagyra van 
velük !

— Es hogy győzöd a sok költséget az öt fiúra ?
— Költség? Ahol háromnak jut, ott öt se ma 

rád éhen. A ruhát pedig egymástól öröklik a kis 



Iáiban ismertettünk, bővebben kifejthessük. 
Vajha valóra válnának reményeink s ne vé
geztünk legven gyümölcsöt nem termő 
munkát. Szivünk egész melege és lelkünk 
minden gondolata a nemes ügyé, s bízunk 
benne, hogy a siker nem fog elmaradni, 
mert hogy is mondja a közmondás ? 
»Libenter homines, quod völunt, credunt.«

Halottak ünnepére.
Halottainkról emlékezni: a legszebb és 

legmagasztosabb tulajdonságaink egyike. Ha 
már elmúlt néhány hónap a kedves halott
nak elfbdelése után, s a sebet, mit elmúlása 
felett éreztünk, behegeszti az idő gyógyító 
balzsama, nem fájdalmas már a halottakra 
való visszaemlékezés. S künn, a temető siró 
lombjai között járván, szomorú és magasz
tos érzés járja át szivünket, nem marcangol, 
de megihlet bennünket a tudat, hogy van 
valakink itt a föld alatt, aki míg élt. a mi
enk volt és most, hogy elköltözött a túlvi
lágba, lát bennünket s gondol reánk. Meg
állunk a sírjaik lelett s az ihlet perceiben 
mintha eltűnnének a rögök, amelyek ben
nünket élőket, az alant fekvőktől elválasz
tanak s mi látjuk a halottat, él, beszél, érez 
velünk ... A mi temetőnkre egy szó van 
felírva : Feltámadunk ! Ez a fogalom min
den ismerősünk sírjánál nieg-megdobbantja 
a szivünket, s ahogy a gyász ihletének per
ceiben beszélgetünk a mi kedves halottunk
kal, hatalmasan érezzük, hogy nem hazug
ság a temetők felírása, hogy igenis van, kell 
lennie feltámadásnak, jók jutalmazásának, 
gonoszok biinhödésének ! . . .

A keresztény vallás legszebb ünnepei 
közé tartozik e két nap: Mindenszentek és 
Halottak napja. Külső megnyilatkozásaiban 
is megragadó ez az ünnep s innen van az, 
hogy ebben a közömbös, hitetlen korban 
ez a két ünnepnap az, amelyet a legitnpo- 
zánsabban ül meg a katholikus világ.

A feltámadásnak, a siron túli életnek 
gyönyörű hirdetése a sirok tetején kigyul
ladó láng. Minden jó lélek ide mén halot
tak estéjén, az emlékezés szelíd lángjai közé 
s miközben könyek tódulnak a szeretettei- 
ket sirató emberek szemébe — legalább arra 
az egy estére — elmúlik az élők szivéből 
a gőg. a nagvravágvás. a hitetlenség.

A halottak estéje nemcsak arra tanit, 
hogy a siron túl nem szűnik meg az élet

ördögök. Majd azért csak ember ívsz belőlük va
lahogy.

— Micsoda az urad ? kérdezte Szentkuthy 
Ida kíváncsian.

— Oh, Istennek hála, most elég jó sorsban 
vagyunk. László másodtitkár a Közgazdasági Bank 
bán ; a remunerációval együtt felmegy a fizetése 
1601) forintra. Sőt néha mellékesen is csöppen 
valami . . .

— A Közgazdasági Bankban? — szólott Ida 
meglepetve és szép fejét kissé gőgösen fordította 
aranyhaju barátnője felé.

— Miért kérded ezt oly különös hangon ? 
mondta Torka megszeppenve.

Ida finoman elmosolyodott.
— Miért? Mert a véletlen csodálatos dolgo 

kát miivel: az én uram is olt dolgozik a Köz 
gazdasági Bankban.

A Torka arca vörösre pirult az örömtől.
— A tied is? Nagyszerű! Hát eszerint félig 

meddig kollegák vagyunk. De megbocsátasz ugy-e. 
ha a kedves férjed nevét kérdem, mert én bizony 
már régideje elfeledtem. Ha megmondod, bizo 
nyára ismerni fogom, mert a László társait látat 
lanban is jól ismerem .

Ida kacérul hátraszegte a fejét és lassan, ki 
számított hangsulylyal felelte:

— A nevét? Talán ismered, ha megmon 
dóm : Bossányi Elek az uram neve . .

— Ida ijesztően elsápadt, gyerekes mosolyát 
komoly megdöbbenés váltotta fel és majdnem 
hangtalanul susogta: 

a hogy a halál után sem szakadnak széjjel 
a kapcsok, amelyek minket, élőket a halot
takhoz fűznek, hanem mindennél erőtelje
sebben eszünkbe juttatja, hogy csak a te
mető az utolsó stációja ennek a mi földi 
vándorhísunknak. amelyen pénzért, sikerért, 
boldogságért küzdve élünk át, amelyen ke
resztül úgy törjük magunkat, mintha örökké 
élnénk. Feltámadunk! van a temető kapu
jára Írva. Meghalsz te is! beszélik nekünk 
a sirok. Ide kerülsz gőgös, büszke, hatalmas 
avagy boldog ember, elnyel a néma hant 
mindörökre, mint a koldust s a szerencsét
lent, aki epedve várja a halált.

Nincs az a város, melynek temetőjében 
ne feküdnének emberek, akik életükben ja
vára váltak a köznek és utolsó útjukra a 
tömeg, hálája kisérte őket. A legtöbb teme
tőben vannak sirok. melyeket a szabadság
harc hőseinek porló csontjai szentelnek meg. 
Ezeknek sirjailmz zarándokoljanak minél 
nagyobb tömegben az élők, ezek a sirok 
azok, melyek felett kigyullad az ember s a 
hazaszeretet lángja s magasztos élet lüktet 
a halottak birodalma felett, amelyből tápot 
nyer az élőember és hazaszeretete. Ebben 
a cinikus, közömbös korban, amely’ a ma
terializmust isteníti s nem keresi megnyug
vását a vallásban, fokozott mértékben kell 
felhasználni mindent, ami ideálisan tud hatni 
az emberek kedélyére. A temetőt, a halot
takat a ma embere is tiszteli, a sirok hat
nak a legérzéktelenebb emberre is, már ab
ból az egyszerű okból is mert a temető pe
csételi meg mindnyájunk rózsáit. A hatást, 
amit a sirok s a halottak napja tesz, nem 
csak valláskegyeleti célokra kell kiaknázni, 
hanem a hazaszeretet s az idealizmus céljára 
is. Amidőn dicsőítjük a holtakat, akik éle
tükben dicsőek és jók valónak, hirdetjük 
egyúttal ékesen az élőknek, hogy a derék, 
a nagy emberek élete itt a földön is foly
tatódik a siron túl s hogy az emlékezés, a 
kegyelet megbecsülni való, szent dolog. A 
halottak ünnepe a hazaszeretet s az idealiz
mus ünnepe is.,

Millió élet lüktet a sirok felett kigyul
ladó lángokban ; az élők ennél a tűznél me
legítsék szivüket és elméjüket! x.

’ Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy agy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A ^Felm'i Zemplén" kiadóhivatala.

— Bossányi Elek, a vezérigazgató, — az 
az urad ?

— Igen kedvesem, a vezérigazgató, az az 
uram. En s nagyon örülök, hogy igy féligmeddig 
kollegák vagyunk.

Egy pillanatig mindaketten hallgattak. Torka 
félénken megszeppenve, mint a bűnös gyermek. 
Ida büszkén, diadalmasan, mint a királynő, aki 
az inkognitóját levetette. De aztán oly boldogan, 
aminő csak a hiúságában győzelmes asszony le 
hét, sugárzó, bttszko pillantással cirógatta meg 
egykori barátnőjét.

— Ne félj, majd gondom lesz az uradra. Tu
dod, hogy csak egyetlen szavamba kerül — és az 
urad úgy fog előre menni, mint a parancsolat . . . 
Hogy is hívják egyébként a férjedet?

— Hajós Lászlónak . . .
— Hajós László, helyes, nem fogom elfelej 

teni. Es az uramat inég ma este figyelmeztetem 
rá . . .

Torka szemeit elfutották a könnyek, keze 
kissé remegett a felindulástól; csak most érezte a 
borzasztó távolságot, mely gyerekkori barátnőjétől 
elválasztotta. De a szive azért hálával ás boldog
sággal telt inog s félénken, alázatosan rebegte :

— Mily’ jó vagy te, mily’ édes’ Es mennyi 
hálával tartozunk neked mindnyájan 1

Ida nyájasan a kezét nyújtotta, még mindig 
nyájasan, jóindulattal, bár a hangja nem volt 
többé a régi.

— Isten veled kis Terkám, Isten veled ! Iga
zán örülök, hogy igy véletlenül megláthattalak.

* *

VEGYES HÍREK.
— A postafőnök távozása. Szerbák Géza 

pt. főtisztei, a nagymihályi postahivatal főnökéi a 
kereskedelemügyi miniszter a rozsnyói postahiva
tal vezetésével bízta meg. Az újabb kitüntetés 
folytán az itteni hivatalt Rakovazky Aladár pt. se 
gédellenőrnek átadva, 27 én elhagyta városunkat, 
s most útban van Rozsnyó felé. Hírom és fél évi 
itt időzése alatt úgyszólván egyedül hivatalának 
élt s valóban nemcsak a postahivatal személyzete, 
de Nagymihály közönsége is sokat köszönhet ritka 
szorgalmának, akaraterejének. Az ő nevéhez fü 
zödik a közel tiz esztendő óta vajúdó uj posta 
épület felépítése s a hivatal személyzetének a kö 
zönség érdekében történt szaporítása. Előzékeny 
modora mindenki előtt ismeretes volt. Távozását 
tisztviselői és barátai őszintén sajuálják. Hogy ki 
lesz a postahivatal uj főnöke, egyelőre bizonyta 
lan, de reméljük, hogy Szerbáknak méltó utódja 
lesz.

— Az önsegélyző egylet közgyűlésének 
a végfeloszlásra vonatkozó határozatát a kir. tör
vényszék immár jóváhagyta és az igazgatóság en
nélfogva legközelebb elrendeli a felszámolást, egy 
szersmind a Gazdasági Bank alakulási közgyülé 
sere határnapot fog kitűzni.

— Közigazgatási bejárás, A bánócz— 
deregnyő — szürthei vonal közigazgatási bejárása e 
hó 18 án vette kezdetét. Képviselve voltak : az ál
lamvasutak igazgatósága, a közös hadsereg, a ha
józási vállalatok, az államépitészeti hivatal, a vár 
megye, a járás, a községek és érdekeltségek. El 
lenvelés a tervek ellen nem tétetvén, a bizottság 
eljárásáról jegyzőkönyvet vett fel. Másnap Dereg- 
nyőn folytatták a bejárást, ahol végérvényesen el 
határozták, hogy a vasút Bánócz, Falkus, Málcza, 
Deregnyőnek fog menni Nagykapos felé és onnét 
Szűrt bére. E héten Ung megyében folytak a tár
gyalások és miután minden akadály el lesz há 
ritva, immár a vasul építése a tavasz folyamán 
már kezdetét fogja venni.

— Kivándorlási ügynökök. A nagy 
mihályi csendőrség e hót folyamán Grozzmas Adolf 
újhelyi és Schwarcz Hermán sztrajnyáni lakosokat 
átszolgáltatta a szolga bírói hivatalnak, miután til
tott kivándorlási ügynökösködessel foglalkoztak. A 
főszolgabírói hivatal szabadon bocsájtotta az elfő 
gottakat, azonban megindította ellenük az eljárást.

— Egy csodagyermek. Alsóladiskóczon 
egy 16 éves anyának született egy kis fiúgyer
meke, akinek kél törzse és egy feje van. Szinte 
hihetetlenül hangzik e hir, de mégis tény és való. 
Úgy az anya, mint a gyermek a legjobban érzik 
magukat.

teánál Ida megkérdezte az urát:
— A bankjában dolgozik valami Hajós 

László . . .
Bossányi letelte az estilapot.
— Igen édesem, öt év óta van a kezem 

alatt. Nagyon szorgalmas és törekvő fiatal ember. 
Különben mit érdekli magát Hajós László és a 
hivatal?

Ida zavartan kevergette a teáját, aztán mo
solyogva igy szólt:

— Ha nem haragudnék, megkérném vala 
mire . . .

— Halljuk !
— Ez a Hajós László a Fischer adótárnok 

veje, akivel Váradon valamikor egy házban lak 
tünk. Fischer Torka segíteni szokott a fehérnemű 
varrásban, de azért állandóan fenn hordta a pisze 
orrát. Ha jó férj volna, most megszerezné a fele 
ségének azt az örömet, hogy magával a kedve 
szerint büszkélkedhessék.

— Hogyan ?
— Hát úgy, hogy imponáljon u Fischer 

Torka urának ! Ne engedje nagyon közel férkőzni 
magához; ne bizalmaskodjék vele . . . Hadd érezze 
az együgyű kis asszony, hogy mi a külömbség 
kettőnk között. A fizetését azonban felemelheti, 
mert öl gyermeke van.

Bossányi mosolyogva csókolta meg a foleségo 
kezét, aki jószivüen folytatta :

— A pénzt azért nem szabad sajnálnia tőle, 
mert szegényke még mindig a leánykori bundá
ját hordja . . .



— JT|/Uv<ino« könxönet. Gottlieb Mór 
lesznai lakos a nagymihályi közkórház lábbadozó 
betegei javára 20 korona adományt küldött, mely 
ért a közkórház igazgató főorvosa ez utón is kö
szönetét nyilvánítja

— TfZ«eseteA-. E héten két nagyobb tűz
esőt is volt városunkban ; vasárnap hajnalban ki 
gyulladt a Miiller B. és Fiai tulajdonát képező 
sörgyár és a tűz oly rohamosan terjedt az óriási 
épületeken, hogy rövid tiz perc alatt az egész 
sörgyár lángban állott. A város teljesen ki volt 
világítva, sőt a hatalmas lángok a közeli falvak 
lakóit is annyira elrémitették, hogy többen besiet
tek a városba, miután azt hitték, hogy egész ut
cák égnek. Három óra előtt ütött ki a tűz, s mig 
a tűzoltóság kivonult, a tetőzet mindenütt leégett, 
mégis sikerült némikép a gépháznál a tüzel toka 
lizálni; mentésről szó sem lehetett, amúgy is min 
den kísérlet hiábavalónak bizonyult. Elégtek az 
összes berendezések, készletek s leiszerelések, ugy 
hogy a kár meghaladja a 300.000 koronát. A sör
gyár vasárnap délután is égett még és a cseudör- 
ség a rendőrséggel együtt goudoskodott, hogy az 
ujb 1 ne terjedjen.

Alig csillapodtak azonban le a kedélyek, este 
7 órakor uj tüzet jeleztek a harangok ; a város 
népe összeszaladt a Kossuth utcára, ott égett a 
Mitkocics Béla tulajdonát képező ház. A tetőzet 
csakhamar egészen lángban állott és veszélybeu 
forgott a dr. Pogány Gerö háza is. A tűzoltóság e 
tűznél derekasan állotta meg helyét és működésé
nek köszönhető, hogy a szomszéd házak, melyek 
már tüzet fogtak, nem égtek le. A csendőrség és 
rendőrség a rend és vagyon biztonságra felügyelt 
és minden lehetőt megtettek, hogy az oltási mun
kálatok reudben folyhassanak.

— Orvvadilxzok. A parnói csendőrség e 
hó 20 án gróf Hadik Harkány Endre bátiszkai er
dejében négy orv vadászt fogott el és tőlük ő drb 
vadászfegy vort koboztak el. A csendőrség az orv 
vadászokat a bíróságnál feljelentette.

— A gxanatóriumi hölgybixottadg. A 
József főherceg Szanatórium Egyesület hölgybizutt- 
sága már félig meddig városunkban is megalakult. 
A jótékonyság szolgálatába lépett nemesszivü höl 
gyek munkája máris észrevehető éa bizonyos, hogy 
rövid időn bőiül szép eredményeket érnek el. A 
magunk részéről a legnagyobb lelkesedéssel hívjuk 
fel a t. közönséget, hogy a hölgybizottság tagjait 
nemes munkájukban erejéhez mérten támogassa.

— lfablás Gálszécs és Koliány között az 
elmúlt pénteken fényes nappal Prada János parnói 
lakostól Pelér Mihály hoori cigány egy pár csiz
mát rabolt el és ráadásul Pradát még súlyosan 
össze is verte. A gálszécsi csendörség keresi a 
vaktnrrö cigányt

— Küiaihiet nyilvánítás. Mitkovics Béla 
a nagymihályi önkéntes tűzoltó egyesületnek ön
feláldozó és sikt-res működésűért, amolylyel az e 
hó 23 án dühöngött tűzvész alkalmával házát és az 
.abban lévő üzleteket a végpusztulástól megmen
tette. ez utón is hálás köszönetét nyilvánítja.

— 17/ lap Ungvdrt, „Közélet*  cim alatt 
e hó végén Ungvári uj politikai hetilap indul meg, 
melyet Tamáty József és Reinman Henrik dr. szer
kesztenek.

— Haladunk a korral. Alig néhány 
éve, hogy megindult az egész országban a mozga 
lom, minden ház végeihez, elejéhez és kertjében 
lugasszölöket ültetni, már is oly óriási tért hódi 
tott magának ezen eszme, hogy nincs oly rész ha 
zánkban, hol tömegesen fel ne karolnák, llát ez 
nem is csoda, mert nézzük meg Fehértemplom 
városát, ahol alig van ház, melyet óriási törzsű 
lugasszölő ne ékesítene, mely bőven ellátja az 
egész családot az érés kezdetétől egész tél folya
mán finom csemegeszőlőkkel, minden évben terem 
a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért igen me
legen ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, 
ábrán is bemutatott „Szölölugant ültetnünk*  című 
hirdetésünket olvasóink b, figyelmébe. — Színes 
fénynyomatu árjegyzékek mindenkinek, ki címét 
tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek.

— Ritka exerenexe A in. kir. osztálysors
játék hétfői húzásán nagy szerencsében részesültek 
a 98924 számú sorsjegy tulajdonosai. Ugyanis ez 
a szám, melyet tichulze Vilmos osztálysorsjegy fő- 
elárusítónál (Budapest, Régi posta uteza 6.) vettek, 

nyerte a 600.000 kor. jutalomdijat. A következő 
sorsjáték első búzásához eredeti sorsjegyek még 
kaphatók e szerencsés föelárusitónál, egész 12 K, 
fél 6 K, negyed 3 K, nyolcad 1.50 koronáért.

— A gyermekek reggelije. Egy híres 
orvos ismételten kinyilatkoztatta, hogy 14 éven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni, 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasán ható mérget, a coffuínt 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.

— Diák, Ila van vig és elmés
újság, amely olvasóinak kellemes és derült órákat 
szerez, ugy ez a lap kétségen kívül a „Mátyás 
Diák*,  amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo
lyamába lép, hogy tovább is elismerések közölt, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze 
rctő magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35—40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás 
Diák*  Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu 
moiisták közreműködésével a Wodianer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne
gyedévre 3, félévre 6, egész évre 12 korona A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkún- 
tyus utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat 
ványszámot.

— Hercxeg Ferenc-Album lesz a Gajdri 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Újság*  füg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
déka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked 
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság*,  melynek állandó főmunkatársai: Her 
czag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad, mely érteaültség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Ennek tudható bt*  Az Újság nak párat 
lanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az Újság*  előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim: Az Újság kiadóhivatala, Budapest VIL-fíe- 
repesi ut 54 szám.

Felelés szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatár^: Aczél Dezső. 

Kin<li>hivxtali művezető : Lándai József.

Hirdetések.
2186—1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a magyar államkincs
tár (képv. Somogyi Bertalan vmegyei tiszti ügyész) 
végrehajtatónak Novák János és társai végrehajtást 
szenvedők elleni 40 kor. 80 fillér adóhátraléki tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a n.- 
mihályi kir. jbiróság területén lévő s a nagymihá
lyi 86. számú tjkvben A. I. 132. hrsz. alatt felvett 
s B. 15—18. ssz. alatt Novák János, Dankó Anna, 
Kovács Erzsébet, özv. Kovács Andrásné most térj. 
Novák Jánosné szül. Hoszpodár Erzsébet végrehaj 
tást szenvedők nevén álló taksa köteles belingat 
lanra az árverést 2120 kor. ezennel megállapitott 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlan 1904. évi november hó 14-ik 
napján délelőtti 9 órakor a nagymihályi kir. 

járásbíróság telekkönyvi irodájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának 10% ét vagyis 212 koronát kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ban jelzett 
árfolyammal számított s az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kell igazságügyininisteri 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
l.-c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály bán, 1904. évi augusztus hó 27 én.

Garbinszky, kir. aljbiró.

SZÖLÖLU G AST
ülteiiüak minden ház mellé ée kertjeinkben föld 
-------------= *•  homoktalajon. --------- :-----------

Erre azonban nem minden szölöfaj alkalmas, 
(bár mind kúszó természetű) mert nagyobbrésző 
ha megnő is. termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok böveu ellátják házukat az 
egész szölüérés idején a legkitűnőbb muskotály és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 
nincsen oly ház, melynek fala mellett a legeseké 
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
slb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkeve 
sebb helyet is elfoglalna az egyébre használható 
részekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert 
minden évben terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, szinos fény
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czlml
Érmelléki első szőlőoltványtelep Nagy-Kágya up. Szételyhid.

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

mert, 1810. évben alapitott 

Haltén berger Béla 
kassai ruhafestő-, vegyitisztitó- és gőzmosó-gyár 
képviseletét Nagymihály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok festés, 
tisztítás, illetve gőzmoaás 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

lioffcnberg Hermán
Kossuth Lajos utca. ^Takarékpénztári épület.)

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

SESZTÁK ANTAL
áoamoator.

MiYiden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-fc!e 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia
a mindennapi kávéitalhoz.

----- ----- ------
M.I/C



GOLDBERGER JAKAB
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos utcza 4a szám.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel ér

tesíteni, hogy*  helyben a Lőwy-féle házban egy a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitok. — Dús választékot tartok mindennemű kázimunka kel
mékből, úgyszintén elönyumtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett. Harisnyakötés és fejelés jutányosán eszközöltetik.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri 
teljes tisztelettel: GOLDBERGER JAKAB 

K*  A» italét november hó 10-én nyílik meg *>■

„Kolos* 1

B —nri@

Schicht-szappan .
VÉDJEGYEK:

„Szarvas1* vagy
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyűléktől teljesen ment.

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

legyen ellátva.

;■

5
Korszakalkotó találmány1!

Gyárakban. iparte»elepeken, üzletekben, inü 
helyekben, kórházakban és minden háztar 

fásban nélkülözhetetlen a

„MINIMAX
(Dr. 8chle>inger Stuart rendszer)

az egyetlen tüsoltó-késsülék, amely min
den tüsvessedelmet keletkezése 

perczében eredményesen eloltani képes.

■ Jlta darabonként 60 korona. 1

Megrendeléseket eszközöl a .Minimax*  
készülék épitö társaság képviselője

W I D D E B H E B M A N 
Budapest VI. Andrássy-ut 27.
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GOLDSTEIN ADOLF épület- és diszmü-bádogos. Lámpa, • 
üveg- éa porozellán-kereakedéae • 
NAGYMIHÁLYON - (Saját hás). •

• .REKORD*  festészeti műintézet a kiválóan 
sikerült eletnagyságu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet számos (kir. köz
jegyző állal hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájárl.

Elsőrangú képek árai:
Olaj , aquarell és pastell testesben ?0 K 
fénykép után 43-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és E 1/ 
krétarajz ára

Részletes áljegyzék bérmentve.
Egy életuagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

bskflldi.

„REKORD44
feitéexeti mUintéaet

;; BUDAPEST. VII. Rottsnbiller-utca 46.
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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

eeeö asztali- és függő-lámpákban •••• 

kávé-, likőr-, sör- és evő-készletekben, 

alpakka- és nikkel-áruk, majolika fali- 

diszekben, barna kőedény s zománcozott 

edényekben, úgyszintén teljes konyha- 

----- -  felszerelésekben. 1 .......
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Magyar JcirAljri államvasutak téli menetrendje.
 — Érvényes 1904. október hó 1-étől. —

Miskolc

M.-Laborcz Nagymihály Lég.-Mihály Kassa S.-a.-Ujhely Miskolc Budapest 
k. p. u.
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Jegyzet. A *-gal jelzett számok éjjeli időt jelentenek.
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l.-Laborcz

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 szabászat! 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. gg-EÜÜl *

JKf? Képviselők minden helységben kerestetnek.

h'yom. Laudesman B. könyvnyomdájában


