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Kéziratok nem adatnak vissza.
Bőr mén tétlen levelek nem fogadtatnak -1

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova mz előfizetőnek, hirdetési én nyílttól

■ ííímR küldendők :
Lzndeimin B. könyvnyomdája.

Az amerikai kivándorlásról.
Irta Gálf&lvy János Állatorvos.

A mostani lázas kivándorlási időben, 
midőn nap-nap mán közük a lapok az Ame
rika földjén keserű csalódást ért magyarok 
kétségbeesett hangú leveleit, úgy hiszem, 
aktuális dolog lesz rövid pár sorban ismer
tetni ama sok szenvedést, melyen honfitár
saink keresztülmennek, midőn kezűkbe ve
szik a drága pénzen megvásárolt vándor
botot, hogy Amerikába kivándorolva, ott 
uj hazát keressenek. Keresnek, de nem ta
lálnak. Ha tudná a szegény magyar, midőn 
engedve a kivándorlási ügynök csábitó sza
vainak, hogy mily óriási küzdelmeknek néz 
elébe addig is, mig a sokszor könnyekkel 
áztatott mindennapi kenyeret Amerika föld
jén megszerzi, nem vesztegetné el könnyel
műen az apáitól öröklött földecskét, melv 
neki, ha bizony sokszor fáradságos is, de 
édes kenyeret mindig adott ; midőn pedig 
a hajó-fenékben 2—300-an összezsúfolva a 
rettenetes bűzben 14—20 napig a tengeren 
vannak nyomorult mentőövvel a párnájok 
alatt, a nádfedeles kis ház is bizony sokszor 
eszökbe jut, hol saját otthonukban, magok 
gazdájaként hajtották fejőket nyugalomra.

A szenvedések sora akkor kezdődik, 
midőn a kivándorló átlépi a határt. A ha
jóstársaságok ügynökeit már most nem 
tartja vissza a hatóságainktól való félelem 
attól, hogy a kivándorlókkal állatként bán
janak. Hogyne, hiszen az a szegény ember 
már most kénytelen tűrni mindent, mert a 
mi kis pénzt földjéért kapott, azt már az

T A R C Z A.
Kaszárnya-furfang.

— A „Felsö-Zemplén1* eredeti tárcája. —

Irta Aczél Dezró.

D* városában az iskolai kiképzésre oda
vezényelt önkéntes-osztag külön laktanyát ka
pott. A komor, ódonszerü épület a maga vas
rácsos ablakaival és elavult ornamentikájával 
ügy állt a modern stílusban épült paloták kö
zött, mint egy rég letűnt korszak mohos, pók- I 
hálós emléke. A földszintet a tiszti étkező fog
lalta el tágas termeivel, melyekben a kifent- 
bajuszn, sneidig tiszt urak űzték apró szóra
kozásaikat, mig az emeleti helyiségekben az 
önkéntes-osztag volt összeprésclve, mely álii- 
tatos tisztelettel vegyes irigységgel tekintett az 
aranygallérok boldog tulajdonosaira.

A 3. szánni szobában, beleértve a szoba
parancsnokul kirendelt Szilágyi tizedest, tizen
öten kaptak az állam jóvoltából puha (?) fek
helyet, melyen az elkényeztetett és dédelgelés- 
hez. szokott urliak a fárasztó masirozások után ' 
oly édesdeden élvezték az enyhét nyújtó álom i 
áldásait, hogy — Kropacsek őrmester ur sza- 1 
vaival élve — még az édes tejet eseppegtető 
anyai emlő is a strózsákra kívánkozik..

De nem azért önkéntes ám az önkéntes, 
hogy a szürke kaszárnyái élet egyhangúságát 1 
holmi csínyekkel ne fűszerezze! .Mulatott biz i 
az osztag úgy isten-igazában ! A hogy kihir

ügynök a hajójegy fejében tőle elszedte, a 
miből természetesen neki is busás sáp jut 
minden kivándorló után.

Az első németországi állomáson ösz- 
szegyüjti az ügynök az eddig nem csopor
tosan utazó kivándorlókat és innen kezdő
dik azután az utazás igazán keserves része. 
A személyvonattal egy napig tartó ham
burgi utat rendesen j -5 napig teszik meg 
a kivándorlók s e közben, mivel a német 
kormánynak érdeke, hogy az országban 
vissza ne maradjon a pénzétől kifosztott nép. 
rendőri őrizet alatt lesznek tartva. Ezen 
hosszú ut alatt a megtakarított pár forint
ból mind kevesebb és kevesebb marad. Az 
utazás többnyire éjjel történik, mivel ekkor 
közlekednek leginkább a IV. osztálylyal el
látott vonatok, melyek gyorsaság tekinte
tében a mi tehervonatainknak felelnek meg, 
— a kocsiban csak az egyik oldalon van 
ülőhely, mit elfoglalva, sokszor kénytelen 
az utas ököllel megvédeni, különben a ha
lálra fáradt utazótársak róla lehúzzák.

Megérkezve Hamburgba, a nagyszámú 
kivándorló sereg valami raktárba lesz ismét 
elszállásolva, hol várják az Amerikába in
duló hajót s mivel a legolcsóbnat választ
ják ki számukra, mely a tengeri utat 2 3
hét alatt teszi meg, holott egy gyorsgőzös 
ezen utat nyolc nap alatt futja be, sokszor 
hosszú ideig ismét saját költségükön vára
kozhatnak. A napokon át tartó kényelmet
len ut, az embertelen bánásmód, a rossz 
táplálkozás a szegény utast egészen kimeríti.

Mikor elérkezik a hajóra szállás napja, 
a kivándorló azt hiszi, hogy már minden

dették a várva-várt napiparancsol és a gondo
san ápolt úri kezek, melyek a hónap elején a 
cigány arcára ragasztották a bankókat, ellenben 
a puccernek nem tudták kiszorítani a három 
kemény forintokat, elkészültek a puccolás iz
zasztó kúrájával, a hármasok klubja. — aliogv 
a laktanyában csúfolták — letelepedett a liosz- 
szu tölgyfa-asztal körül s mint valami prófé
tának, látott szájjal hallgatta Zebegényi önkén
tesnek bakaizü anekdotáit.

E kaszárnya-iparnak Zebegényi felülmúl
hatatlan művésze volt, mert nemcsak tárgyát 
választotta mindig fenséges szakértelemmel, ha
nem előadását oly mimikával kisérte, hogy az 
élesre fent nyílhegyek még a legmogorvább 
lelkek páncélját is áttörték. A fiuk persze ha
sukat fogták nevetésükben. De jaj volt annak, 
kit epés giinyjának céltáblájául szemelt ki !

Különösen egy erdélyi fin, Csenevész ön
kéntes volt kitűnő médium produkciói számára. 
Vézna, cingár legény volt az istenadta, oly sa
játságos arckifejezéssel, mely a legllegmatiku- 
sabb angolt is mosolyra fakasztotta volna. Apró, 
idegesen forgó szemei, hosszú, elálló fülei, erő
sen duzzadt ajkai és téglavörös, göndör haj
fürtéi, melyek mind fejének baloldalára köl
tözködtek, mig a jobb parlagon hevert, mintha 
csak arra lettek volna teremtve, hogv szálkát 
képezzenek Zebegényi szemében. Ehhez járult 
még, hogy a csapatban oly esetlenül mozgott, 
mint valami elefánt és az uniformis szinte le- 
kérezkedett beesett mellű, szikár lábú testéről.

Egv Ízben Zebegényi volt a .napos, és 
mint ilyen, természetesen ő vette át a postát. 

Zebegényinek azonban nem szállt inába 
a bátorsága, mert már kitapasztalta, hogy a si- 

készit minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gvökerek •!- 
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcellánlömesekcl, melyek ugv színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

■ - Műtere m : Nagymihaly, Rálcóczi-utcza. ■■

szenvedésnek vége van, pedig most kezdő
dik csak az utazás igazán keserves része 
Az Amerikába kivándorlók a hosszú ut alatt 
a hajó fenekében levő helyiségekben, a fe- 
délközben lesznek több százankint együtt 
elhelyezve, hol a keskeny vaságyak oly sű
rűn feküsznek egymás mellett, hogy két 
utasnak csak ügygyel-bajjal lehet egymás 
mellett elmennie. Ennyi utas összezsuíolása 
mellett elképzelhetjük, hogy a rosszul szel
lőzött hajófenékben mily kellemetlen bűz 
van. a levegő elrontásához hozzájárul még, 
hogy az ételek elfogyasztása is ott történik 
s valóban étkezések után oly rettenetes rossz 
a levegő a fedélközben, hogy a fedélzetről 
lemenve, kénytelenek vagyunk orrunkat be
kötve tartani addig, mig lassacskán az ot
tani levegőhöz hozzá nem szokunk.

Az étel, mit a német hajókon a fedél
közi utasnak, azaz a kivándorlóknak nyúj
tanak, magyar gyomornak egyszerűen él
vezhetetlen. rendesen déli étkezéskor rán- 
tatlan főzelékből áll főtt hússal, mihez még 
burgonyát is adnak megfőzve héjában. Ez 
utóbbi az, amivel szegény honfitársaink a 
tengeri utat átküzdik, mivel a húsból nem 
mindenkinek jut s az is az utolsó napok
ban úgyszólván feketén kerül fel a jégről, 
reggel és este levest, azonkívül kávét kap 
az utas cukor nélkül, kenyérrel, a niarga- 
rinos vaj pedig állandóan rendelkezésre áll.

Ha hirtelen zivatar lepi meg a hajót, 
akkor a fedélköz igazán szánalmas képet 
nyújt, az ablakok, melyeken mégis egy kis 
friss levegőt hajtott be a szél, légmentesen 
le lesznek srófolva és mivel a zivatar kö-

| A véletlen szeszélye ugv akarta, hogy ugyan
akkor Csenevész egy elemózsiás küldeményt 
kapjon. A finom sütemények kiáramló illatával 
sokáig viaskodott Zebegényi lelkiismerete, de 
végre is beadta derekát. Óvatosan felbontotta 
a csomagot és valami isteni kéjjel habzsolta 
be a szétmálló vajas süteményeket.

— Alkalomadtán majd föltárom a titkot 
Csenevész előtt, gondolta magában. — De nini, 
egy pompás terv fogamzolt meg agyamban. A 
hármasok klubja nem felejti el egyhamar a 

mai estét 1
Ezzel a sütemények közepén büszkélkedő 

dobostortának felső rétegét tolikésével szépen 
lekanyaritotta és Ínycsiklandozó, fejedelmi tar
talmát kibélelte patronhüvelyekkel, melyeket 
svéd gyújtók fejeivel töltött meg. Azután a le
nyakazott tortára a lenviszált fejét visszaillesz
tette s mint aki legjobban végezte dolgát, nyu
godtan rágvujtott egv >baka-princessas.-ra, — 
vagyis egy magyarkára.

Amint javában eresztgette a füstfelhőket, 
egyszerre csak kardesörtetést hallott s mielőtt 

| eltávolithalta volna a bűntény nyomait, már 
belépett a .hármas -ha feszes, daliás magatar
tással a kandur-bajuszu Kropacsek. Az önkén
tes természetesen haptákba vágta magát.

— Önkéntes Zebegényi, szólt megszokott 
; szigorúsággal, mit művel fin itt ? Talán valami 
| uj sliklin töri a civil tudományokkal kihizlalt 
1 fejét.

Deák Jenő fogtechnikus
Lapunk mai száma 4 oldalra toijod.



vetkeztében a hajó élénk mozgást végez, a 
tengeri utasok réme, a tengeri betegség rö
vid idő alatt lepi meg az egy helyiségben 
tartózkodó több száz embert, kik egymás
feletti ágyaikban, gyötörve a gyógyíthatatlan 
betegségtől, mely a különböző természetű 
embereknél 4—5 napig is eltart, tudjuk, 
hogy mily módon adnak kifejezést szenve
déseiknek.

A hajó orvosa benéz ilyenkor a fedél
közbe is s a lejáratnál bekiált, hogy mind
nyáján egészségesek-e? Mire a tengeri be
tegség nyomait állandóan söprő matróz, a 
kin már semmiféle vihar nem fog, vissza
kiált jó Wiskys (rizspálinka) izü hangján, 
hogv »Jawohl I Allé gesund !« Ezzel elég 
volt téve a kötelességnek s nyugodt lélek
kel vonul vissza a szegénység és nyomo
rúság eme állandó helyéről. Ezen több na
pig tartó betegség oly annyira megkinozza 
az utast, hogy elátkozza azt a pillanatot, 
mikor hajóra lépett.

Elgyötörve a tengeri betegségtől, — a 
rossz, ehetetlen étel miatt az elgyengült 
utas nem tud uj erőre kapni. Ezért a pisz
kos helyért, durva bánásmódért, állatnak 
való táplálékért fizet a kivándorló 150—200 
koronát, esetleg többet is, holott a II. osz
tály alig pár koronával drágább, gyorshajón 
240 korona s ott 2-3 utasnak külön ka
binja és a fedélközhöz képest fejedelmi el
látása van. A hajóstársaságok az I. és II. 
osztályú utasoknak adott kényelmet és ki
tűnő ellátást a szegény kivándorlók keser
ves filléreivel fizettetik meg.

A rossz táplálkozás, piszkos helyen való 
tartózkodás következtében a partra szállás
kor a kivándorlók serege oly szánalmasan 
néz ki, hogy nem csudálkozhatunk. hogy 
az Egyesült Államok kormánya mindenféle 
nehézségeket gördít a bevándorlás meg
akadályozására.

A múlt év folyamán tárgyalta az Egye
sült államok kongresszusa a bevándorlás 
megszigorításáról szóló törvényt, mely erő
sen hozzá fog járulni ahhoz, mivel sokkal 
szigorúbb az előbbi bevándorlási törvény
nél, hogy már az Amerikaiak előtt is túl
ságosnak talált bevándorlást leszállítsa. Ezen 
törvény 38 szakaszának célja az, hogy min- 

került bakaviccek az őrmester ur szivét is föl- 
melegitik.

— Alássan jelenteni, felelt bátran, őrmes
ter ur eltalálta.

Erre Kropacsek - pihenj «-t vezényelt és 
az önkéntes folytatta mondókáját:

— A .hármasok klubja* már fölötte unat
kozik, valami uj szórakozással kell tehát az el- 
ernyedt életkedvet föléleszteni. Ma este a hár
masban oly előadást rögtönzők, hogy a lakta
nya Noé ősatyánk idejéből visszamaradt falai 
összedőlnek majd a kacagástól. Jöjjön el, őr
mester ur !

— Eljövök, önkéntes, eljövök, válaszolt 
mosolyogva Kropacsek, ki már ismerte Zebe
gényi tréfáit.

Az önkéntes ezután sietett Csenevészt ér
tesíteni az örvendetes eseményről és egyúttal 
rábirta, hogy a 'hármasok klubjá*-nak estéli 
murijára hívja meg Kropacseket is.

Zebegényi dörzsölte a kezeit örömében, 
hogy furlangos terve ily szépen halad a meg
valósulás révébe A klub tagjait előre beavatta 
a történendőkbe és szinte előre preparálták 
gyomrukat a fejedelmi lakomára és kedélyüket 
a pompás mulatságra.

Alig szállt le az est, a -hármasok klubja 
már a kivénhedt tölgyfa-asztal körül ült, az 
asztalion t .senevészszcl s Kropaoekkel. A büszke 
hadfiak arcán erőltetett bősz komorság tükrö
ződött, mi arra szolgált, hogy eltakarja a ki
törni készülő nevelést. A lucullusi lakoma be
vezetéséül felállóit Zebegényi és szép körmon
datokkal kicirkalmazott dikcióval üdvözölte a 
nap hősét, Csenevészt. 

den olyan elemet kizárjon, mely az ame
rikai népnek, vagy kormányának terhére 
lehetne

\ műveltségi vizsga »Educ.itionel test«, 
mit a kongresszus egy jó része kötelezővé 
akart tenni, a törvény tárgyalásakor elejte- 
tett, de a bevándorlási biztosnak ezen tör
vény ugv is teljesen szabad kezet enged 
arra nézve, kit tart a bevándorlásra alkal
masnak. (Folyt. kB».)

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Hogy a majális órája ütött, 
Amit aggódva várt sok fiú s lány, 
A nap korongja vidáman sütött 
8 az égről eltűnt a felböfoszlAny . . . 
Sok szülő arcán örömkönny pergett 
S indulni látván a gyermekseiget 
Lobogó lengve, zengő zenével — 
Majd hogy felfalta őket — szemével . . .

FAk árnyékában, forrás tövében, 
Dalos pacsirta hol zengi dalát, 
Elemózsiát kötve övében 
Asztalhoz ült sok ünneplő család, 
S a kis emberek, hogy pillét űztek 
S tölgy le velőkből koszorút fűztek, 
Nem egynek: száznak eszébe jutott: 
Hej, mikor ő igy — játszani jutott ! . . .

De hamar elszáll e komor sóhaj, 
Elaltatja a — szivpezsditő bor, 
S szülők szivében kél égő óhaj, 
Hogy mulasson jól a gyermektábor . . . 
Bővelkednek is ám minden jóban : 
Zsákfutásverseny és léghajóban 
S ha hálások vagytok e sikerért : 
A tanítóknak nyújtsatok babért! . . .

A. D.
— Hivatal vizsgálat. Fornszec Béla, a 

sátoraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke három nap 
óta városunkban időzik és a kir. járásbn Sság ügy 
kezelését vizsgálja. Egy tudjuk, hogy az elnök 
mindent a legnagyobb rendben talált.

Dókus Gyula cs. és kir. kamarás, Zemplén 
vármegye alispánja május hó 30 án a főszolgabírói 
hivatalt vizsgálta meg s a tapasztaltak felett Bajusz 
Andor főszo'gabirónak megelégedésének adott ki 
fejezést.

— A szolgaidról hivatalból. Fejér Ele 
mér szolgabiró junius hó 4 én tér vissza fegyver 
gyakorlatáról és átveszi hivatalát.

— A tbketerebesl kerületben a választó 
polgárok május hó 26 án tartott ‘ pártértekezlétén 

— Az önkéntes-osztag dísze és büszke
sége (általános helyeslés), fejezte be végül, ön
kéntes Csenevész vivat, vivat!

— Vivat ! visszhangzott kórusban s vala
mennyien siettek koccintani az ünnepelttel, élü
kön Kropacsekkel. Most következett az a pil
lanat, melyet lélegzetvisszafojtva vártak a dél
ceg vitézek. Csenevész egy fényesre fent da- 
maskusi pengével nyúlt az asztal közepén diszlő 
dobostortához, hogy feldarabolja, — miként a . 
gyáva ellenséget szokás. — Egyszerre szörnyű 
csattanás rázkódtatta meg a levegőt és nyo- I 
mában füstfelhők szálltak fel, mintha egy hl- ‘ 
cat gyakorló-töltényt sütöttek volna ef. Csene
vész arcán halálsápadtság ömlött el és a fáj
dalomtól eltorzult vonásokkal rázogatta kezeit, 
melyeket a tortából kiáramló lángok véresre 
perzseltek.

— Az istenért! kiáltoztak színlelt kétség
beeséssel, mi történt ?

— No de ilyet! álmélkodott Zebegényi s 
vizsgálgatni kezdte a kettészelt torta tartalmát, 
mint valami tüzérliszt, kiben cukrász-talentum 
is lakik — A dicséretnek magasztaló áradatát, 
folytatta zordonan, mit méltatlanul pazaroltam 
Csenevészre, ezennel visszavonom. íme a torta
szeletek valóságos puskapor-raktárak,Csenevész 
patron-hüvelyekkel akart megetetni bennünket. 
A legkomolyabban felszólítunk tehát, fordult a 
delikvenshez, add elő mentségedet!

A klub tagjai hasukat fogták nevelésük
ben, Szilágyi tizedes lefordult székéről s Kro
pacsek kiejti’ szájából égő virzsiuiáját, csak 
Csenevész ült mozdulatlanul helyén Jól tudta, 
ki lovalta be e vaskos tréfába és a bosszú el

Desseuffy Emil grófot jelölték képviselőnek. A je 
lölt, aki disszidens programmal lépett fel. nyom 
bán meg is tartotta progmininbeszédét, melyet bau 
kelt követett. Ellenjelöltje DessewH'ynek nem lesz

Vizsgál át a képviselőválasztás ügyé
ben. A nagymihályi választás ügyében a Cuiia 
által elrendelt vizsgálat foganatosításával a kassai 
kir. Ítélő tábla bízatott meg. Az összes ügyiratok 
hétfőn érkeztek a kir. táblához és az ügy Spoatr 
Antal kir táblabirónak lelt kiadva, aki junius hó 
első felében városunkba érkezik és foganatosítani 
fogja az elrendelt vizsgálatot.

— Majális. Az állami elemi iskola uöven 
dékei részére rendezett nyári mulatság május hó 
31 én a Vörösház erdőben lelt megtartva. Az idő 
kedvezett és szép számú közönség gyűlt egybe, 
öröm volt nézni azt a pajzán jó kedvet, a mely
ben a tanulóknak részük volt. Versenyfutás s kíi 
lönféle játék, zene, táncmulatsággal egybekötve 
szórakoztatták a tanulókat és a megjelent közön
séget, amely a késő esteli órákig jelen volt.

— Hl jegyién. Pollacsek Nándor gatályi la 
kos eljegyezte Hajdú Szoboszlón Adler Verou kis 
asszonyt.

— Két uj óvoda. A törvényhatóság Márk 
és Málcza községek azon határozatát, mely szerint 
a néhai Stépán Sándor és neje Kazinczy Rozá'ia 
alapítványából nekiek juttatott 12000 koronát ál 
laini óvóintéze’ek céljaira felajánlják, jóváhagyta 
Ennélfogva az uj óvodák építése iránt a kir. tan 
felügyelő a lépéseket már meglette.

— A tűzoltóság egyenruházata elkészüli 
és ma alkalmunk volt az egész testület kivouulá 
sát díszruhájában végig nézni. Szép festői képet 
nyújtottak a derék tűzoltók vezetőik élén és kon
statálnunk kell, hogy az egyenruha minden tekin
tetben megfelelő és szép is.

— Országos vásár. Nagymihályon a leg
közelebbi vásár junius hó 5. és 6-án fog megtar- 

l tatni. — Butkán május hó 31 én volt o»szágos vá
sár és a kis helyiséget annyi idegen kereste fel, 
hogy alig lehet< tt mozogni. Az állatvásár is elé; gé 
forgalmas volt.

— Az All. iskola igazgatósága hálás 
köszönetét mond a néhai dr. Holllinder Lajos kassai 
ügyvéd ur gyermekeinek 100 K kegyes adoma 
nyáért, amelyet családi gyászuk alkalmából ko
szorú-megváltás címen a helybeli szegénysorán is 
kólái tanulók felsegélyezésére nyújtottak.

— A tőketerebesi állami iskola egyik 
tanítónője, Krasznapolszky Margit ellen a kir. tan 
felügyelő vizsgálatot indított, mert a feljelentés 
szerint egyik iskolai növendéket, Zbojovszky An 
nát annyira összeverte volna, hogy a kis leány 
testén napokon át kék foltok voltak.

— A sárosp atuki főiskolánál dr. Tudós 
István miskolci pappá választásával megüresedett 

fojtott érzetével gondolt arra a pillanatra, a 
mikor viszonozza majd Zebegényiuek kedves 
szívességét. A gyötrő fájdalom pihenésre kény- 
szeritette. Felállóit tehát és egyenesen ágyá
hoz közeledett. De a mint végig heveredett a 
kemény strózsákou, egyszerre zsupsz ! az ágy 
beszakadt alatta.

A murinak ezt a betetőzését, mely cse
megének volt szánva, még a hármasok klubja 
sem sejthette. Képzelhető tehát az a nagy gan- 
dium, mely az ágy beszakadását követte. Ese
nevész sírni szeretett volna mérgében, de erő
vel visszafojtotta kitörő dühét.

— Várj csak, Zebegényi, várj csak ! Amint 
vetetted ágyamat, úgy aluszod álmodat, 
gondolta magában . . .

*
Másnap történetesen Esenevész volt a na

pos s igy tudomása volt mindenről, ami a lak
tanyában történik. Tudta, hogv Kropacsek az 
éjjel egy részéi a kaszárnyán kívül fogja töl
teni és ezt a körülményt akarta felhasználni 
arra, hogy a bosszú mérgezett nyilaival meg
sebezze Zebegényi!.

Nyílt titok volt az osztag előtt, hogy Ze
begényi sokat legyeskedik a kantinos leánya 
körül, de mindig állhatatos visszautasításban 
volt része. Esenevész tehát kapta magát s után
zót! női Írással a leány nevében levelet irt 
Zebegényiuek, hogy végre megszánja szerelmi 
epedését és éjjel í-kor találkozol ad neki Kro
pacsek szobájában, ki tudomása szerint akkor 
nem lesz a laktanyában.

— Cifra dolog fejlődik majd ebből, latol
gatta Csenevész, az őrmestert kedvese éjjelen- 



theologiai tanszékre Nagy Béla egri lelkész vá 
lasztaiott ineg és pedig egyelőre rendkívüli tanári 
cím és jelleggel.

— 17 itkola városunkban, A nagy- 
míhályi izr. hitközség elöljárósága május hó 3o án 
tartott ülésében elhatározta, miszerint a Jókai utca 
telkén hittnni iskolát építtet, melyet esetleg elemi 
iskolává fog szerv, zni.

— Templom fosztogatás X varannói rk. 
templomban a mull héten egy betörő a perselye 
kel megdézsmálta és ép akkor ugrott meg, midőn 
keresésére indultak. A vizsgálat megállapította, 
hogy a harangozó 15 éves fia volt a betörő, aki 
a toronyból kötélen ereszkedett le a templomba. 
A tettes elismerte, hogy ő volt a fosztogató.

— Köszönetnyilvánítás, A vallás és köz 
oktatásügyi miniszter mindazoknak, kik a Mathidnz 
József féle 2000 koronás alapítványhoz kegyes adó 
ináuyaikkal hozzájárultak, a zempléuvmegyei tör
vényhatósági bizottság utján köszönetét mond.

— Állategészségügy. Járásunk területén 
Kácsándon a sertésvész járványosán 7 udvarban 
iellépett ; Bánóczon sertésorbánc uralkodik 1 ud 
varban ; Abara községben a lápfene miatt elren 
deli zárlat feloldatott.

A járás területén 10 nél több darab állomány- 
nyal bíró tehenészet van 38, összesen 1283 darab 
tehénnel. Ezen szám örvendetes jele állattenyész
tésünk fejlődésének, mivel a tehenészetbe csak ki 
váló egyedek lesznek felhasználva s a fenti szám 
már hatalmas elitjét jelenti haszonállatainknak.

— Pályázati /elhívás. A sike* némák bu 
dapesti állami intézetének első osztályaiba a lég 
közelebbi tanévre mintegy 45 uj növendék fog 
felvétetni. Ezen kívül felvételt nyornek a megfe
lelő osztályokba oly siketnémák is, akik eddig 
valamelyik vidéki intézetben tanultak ugyan, de 
a kiknek szülői időközben a fővárosba költöztek. 
Végül felvétetnek a felsőbb osztályokba olyan 
gyermekek is. akik népiskolai tanulmányaik köz
ben siketültek meg és a kik az intézetben a be
szédnek a szájról való leolvasását tanulják meg s 
ez utón elemi ismereteiket kiegészítik. Első sorban 
a Budapesten s az annak környékén levő közsé
gekben lakó siketnémák vétetnek ugyan fel, de 
másod sorban felvételt nyernek az ország bármely 
helyéről folyamodó olyan siketnémák is, akik az 
évi 200 korona eltartási költséget egészben vagy 
részben biztosítani képesek. A felvétel a folya 
niodvánvok beérkezésének sorrendjében fog esz 
közöltetni, miért is indokolt, hogy a szülök mielőbb 
küldjék be kérvényeiket. Részletes tájékoztatást s 
felvételi nyomtatványokat is az érdeklődőknek dij 
talanul küld az intézet igazgatósága (Budapest, 
Vili. Mosonyi u. 8. szám).

— Öt lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kuruez Újság1* 
cimü fővárosi napilap. A Kuruez Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, június hó 1 tői naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg Seredai L ó fő 

ként fölkeresi a kaszárnyában s valami liomén 
kacajra méltó látvány tesz, ha a féltékenysé
gétől gyötört Kropacsek együtt találja kedve
sét Zebegényivel I

Zebegényi pedig nagy előkészületeket tett, 
hogy a szokatlan időben történendő randez- 
vous-ra minél fényesebben jelenhessék meg. 
A borbélyból bő honorárium árán kicsalta a 
szunnyadó dzsineket, amelyek művészetének 
szolgálatában állottak és ezek oly csodál mü
veitek, hogy márványsimára borotvált arca bát
ran mérkőzhetett a leghétrét-görnyedtebb la
kájéval. Azután komisz gúnyáját fölcserélte 
snájdig eksztrájával, méh ben a délceg fin úgy 
feszitett, mint valami újdonsült tábornok. Zse
beit pedig teletömte finom cukorkákkal, hogy 
az édes pászlorórát még édesebbé tegye.

Így felkészülve a jelzett időben pontosan 
beállított Kropacsek szobájába. Szive lázasan 
lüktetett az élvhajhászal mámorától és idege
sen számolgatta a perceket, türelmetlenül lesve, 
hogy mikor lép már be az ennivaló leányzó. 
Egyszerre ime kinyílt az ajtó és váratlanul, 
mint égből a mennvkő, megjeleni —- az őr
mester kedvese. Mintha hideg zuhany nyal ön
tözték volna meg Zebegénvil, úgy fagylak meg 
menten reményének bimbai. De azért hirtelen 
feltalálta magát, udvarias csevegésbe eredt a 
karcsú, csinos nővel és hódolata jeléül egy ma
rék cukorkával honorálta kacér, epedő pillan
tásait.

De oh falum ’ E pillanatban belépett szo
bájába Kropacsek és a mint ezen ensemble-l 
látta, a féltékenység minden ördöge költözött 
belé. Egy pillanatig sóbálványnyá meredve ál- 

| szerkesztő vezetése alatt. A Kuruez Újság előfizo 
lesi ára mindössze havi egy korona. Minit 11 elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
erdekt szító regényt közlő, kitűnőim szerkesztett 
Kuruez Újságon kivüí megkapják a- előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág* cimü, 
tartalmas és gazdagon illusztrált fo’yóiratot; min 
d-n hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda" cimü szak 
lapot; minden hó 10 ón a .Budapesti Divat* cimü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorolási Értesítő" t, melv sorsjegyek ás érték 
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön melléklet- kk- I együtt a Kuruez 
I jság előfizetési ára egy hóra egy korona, in- ly 
összeg legcélszerűbb-n postautalvány nyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. O utca 12.

Ferke Ágost, az „Ész és Erő" cimü, 
akadémiai dicséretet nyert drámai költemény szer 
zője. előfizetést hirdet szeptemberben megjelenő 
„Gizyu cimü verskötetére, melynek előfizetési ára 

I 2 K 4< > f. helyett csak 2 korona. Előrendelések 
Éránké l'ál könyvkereskedő cim-ro (Budapest IV. 
Papnövelde u. 8.) kéretnek.

CSARNOK.
Az idealista.

Váljon hihető-é, hogy immár elmula 
Az idealizmus költői korszaka ?
Hogyan ? Nem lenne már e világba való, 
Ki ideálisan érző, s gondolkodó?

Ne alkosson immár senkinek képzete 
Ideált, melv után vágyik szive, lelke, 
Melyben egyesíti hitét, jóban, szépben, 
Melyet feltalálni vágyik szerelmében.

Es legyen igaz bár, hogy a mai világ 
Gunytárgyává teszi az idealistát, 
Nyugodtan fogadom a sértő gunykacajt, 
Boldogít a tudat, hogy megérdemlem azt.

Midőn tovaszállnak képzelet szárnyain 
S messze távolba, reményim, vágyaim, 
Egy szép tündérkertben, hol szeretet virít, 
Az ideálommal, szivein találkozik.

Ah! nem tudhatjátok ti, kik nem érzitek, 
Hogy e pillanatok, milyen értékesek ;
Nem cserélhetők el bármily földi kincsesei, 
Mert anyagiaknak ily értéke nincsen.

Midőn váratlanul, mint villám az égen, 
Cikkázik egy érzés, át meg át a szivén, 
Egy édes érzés és egy boldog sejtelein, 
Mint mikor a nap süt, éltetőn, melegen.

Mint nagy viharokban a háborgó tenger, 
L’gy tornyosul, ugv nő, hogy szinte eget ver, 
ügy nő ez érzelem, minden együttléttel 
Es az egeken túl menyországba emel.

lőtt, arcán különböző színárnyalatok kergelőz- 
tek, de már a másik pillanatban megemberelte 
magát és az izgatottságtól remegő hangon ne
kieresztett egy cikornyás káromkodást.

— Azt az arkangyalok pólyáival játszó, 
pelyhedző állu önkéntesének szerelmes istenét I 
Önkéntes Zebegényi, mit keres ön itt!? ordí
totta vadul.

Szemei szikrákat hánytak, karját fenye- 
| gető mozdulattal kardja markolatára illesztette 
I és igv várta a feleletet. Zebegényivel fordult 

a világ, nem talált szót, hogy megmagyarázza, 
mikép esett a kelepcébe.

Kropacsek ekkor hirtelen reárohant és 
össze-vissza verte. Majd megragadta gallérjá
nál és lábával olyat lódított rajta, hogy hatal
mas ívben kirepült a szobából. A remegő nő
nek pedig szótlanul ajtót mutatott, aztán ágyára 
vetette magát és keserves könnyekkel elsiratta 
elvesztett boldogságát . . .*

Kropacsek, Zebegényi és Csenevész más
nap kihallgatásra voltak rendelve. Valameny- 
nyiükkel katonás rövidséggel bántak el. Kro
pacsek ti heti áristommal és áthelyezéssel snj- 
latott, Zebegényi és Csenevész csinvjcit pedig 
vértelen párbajuk nem tette jóvá. A I heti 
laktanya-fogságon kívül ugyan nem történt 
semmi bajuk, de az aranygallér után máig is 
hiába sóvárognak.

V

Szépnek, fenségesnek, gazdagnak látom őt, 
Nem érlek alatta földi vagyont s külsőt, 
Kincsben bővelkedő szellemet gondolok,
l.ánglelkel,  mely sötét szemeiben lobog.

Alkotó géniuszt, amely miként a sas, 
l-öl a magasba tör és magával ragad. 
Eenkölt, lelkes eszmék tiszta légkörébe, 
Hol örök tavaszt zeng üdvösség tündére.

Nemes férfiszivet, mely olyan gazdagság, 
Amin ki nem lóghat földi múlandóság, 
Mely érzésű, gyöngéd, de nem lobbanékony, 
Melynek szerelme nem röpke, változékony.

Nem csaló delibáb, amely csak kápráztat, 
Megbízhatni benne, ha mutat vonzalmat. 
Oly szív, mely éltében egyszer szeret 

|csak tán, 
De akkor mélyen, hűn, forrón, oly igazán, 

l'gy-e, talán még sem olyan nevetséges 
Az idealista, ki eszményképet fest. 
Mert nem a palota, fény, pompa boldogít, 
De ha két ily jellem és szív találkozik.

Mint az üstökössel a csillag az égen,
Egyesül, összeforr egész észrevétlen,
l gy kell cgvgyé lenni két szerelő szívnek, 
Melyet a jó Isten egymásnak teremtett.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pro* 
bat a Cozaporbol. Kávé, thea, etet vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
h világ minden szóbeszéde a tar 
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A (J< )ZA oly csen 
•lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és r.z illető mégcsak nem 
is s-jti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő írásokkal telt könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is m-ggy őzöd hes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
és küldje még ma az. inté
zetnek. Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok io fillérre bér- 
mentesitendők).

COZA INSTITUTE
(Depl 197.)

62, Chanoery Lans, 
London, Anglia.

671,905. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagyiniliályi kir. járásbíróság, miül telek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Dr. 
Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt P. Molnár 
András végr< hajlaténak Kalán Jánosné végrehaj 
tást szenvedő elleni 1000 K tökeköv. s jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagyiniliályi kir. jbiróság 
területén lévő, a kisráskai 43. sz. tjkvbeu A. I. 
48, hrsz. alatt felvett belsőségből B. 18. sorsz. s. 
Kalán Jánosné sz. P. Molnár Erzsébet vgh. szén 
védő, továbbá a vgh. 156. §. alapján a 11. 2. 7. 
19. ssz. a. Istenes György B. 14. ssz. a. kk. Bod
nár Karoly B. 17. ssz. a. Kalán János társtulaj
donosok nevén álló illetőségre, vagyis az egész in 
gatlanra az árverést 720 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
b nlebb iné jelöli ingatlan az 1905. évi juniui 
hó 3-in délelőtt 9 órakor Kisráska község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 72 koro 
nát készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no 
vcinb- r I én 3333. sz. a. kelt igazsá ügyminiszh rí 
rendelet 8. J? ában kijelölt óvadék képes élték pa 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. 
LX. te. 170. § értelmében a bánatpénznek a bi 
róaágnál elöl-ges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatui.

Kell Nagy mihályon, 1905. évi inárc. 15 én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.
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izzófényt előidéző j

EXCELSIORJ
Nagyobb világosság és petróleum megtakarítás! 1 •

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—1’2 óra 
múlva a lámpa még egyszer olv világos, 
légszesz-izzófénybez hasonló lánggal ég.

: : 30 50 százalék petróleum megtakarítás :
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
jRra darabonként 20 fillér

Kapható :

G0LDSTEIN ADOLF üzletében
NAGYMIHÁLYON

10 kr.
!
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Ungmegyében.

Vau sz..-r-iieséni a u >'•. közönség b. tudatná 
sára hozni, hogy li.-lvb. rí 1<' év ót.. fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet

Glaubersos. hideg, kénes, sós viz Gyomor- es majbetegek 
.....  — magyar Karlsbadja ..-s 

Küldőidén v: május 15-töl szeptember 15-ig. 
E "idény.- május 15-töl junius ho 15-ig. l’tóid«-«»y: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30' árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga neméin n páratlan gyógyvíz, 

mini ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor
ős bé bajoknál s aJhnspatigásoknál, makacs sz ;k 
rekedőseknél enyhén, oldólag hal, tnájbajoknál, epe
homok - s epekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, 
s/.'- Iiiiések, híidések, gutaütési rohamoknál v-rlc- 
voiio tg. t 'lszivólag hal. csuzos s kös/.vényes bán 
(álmáknál e kór okozta < rjési termékekre, elrakó 
dósokra az ízületekben, azok oldására és kiküszö 
bö csere hal. Kövérség, szivelh.ij tsodás ellen, czu 
korbeiegsé.eknél, v< s< bajosoknál úgy’a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat, izüa t- és c>ontbántalinakat kedvezően ősz 
latja, (tői vélvkóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és ni h közötti izzadmányok, hashártya izzadnia 
rívok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs. idillt börb o gségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. Vasúti állomás az A föld és Pest felől |ö 
vöknek Ungvár. a f - vidék és illetve Ka-sa felől 
Í"V. kn K Nagymihaly. honnan kény.-lmes bérkocsi 
kon 1 ‘‘s fél óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel ha Amálliató. .Ara. egy 
nagy láda |O üveggel 14 korona. "gv kis láda 2<) 
üveggel 8 korona. A víz a vasúton szállítási kod 
Vrzmén\ l",H fes e.-íil. Megrendelések és ludako 
zodás>k . Szobrancz gyógyfürdő igazgatóságának, 
Szobrancz gyógyfürdő eímzendók l'"-i.a > i.avirda 
í omás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. fiirdoigazgatóság.

A >Pesti Naplón 

uj karácsonyi ajándéka.

Ötven
ki a m.hlern magyar 
nagyrészt

„P<S1Í 
dekát

Modern Magyar — —>
-----------------Festőművészek
a cziine az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez u] ajándékmüvünk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albuma-nak, még 
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajánd-'* 
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű disziníivek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet é» festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek 
müvek e díszes sorozatát folytatja most a 

Napl<'»“ uj és minden eddigi aján 
túlszárnyaló diszmüvel : a Modern 
Magyar Festömüvészek-kel.
nagyszabású festményt szemeltünk 

festők alkotásaiból, 
mesteri kivitelű ülőlapokon és 

gyönyörű, több színnyomású kepekben. 
Ezenkívül be fogjuk mulatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, páratlan disz.ii ajándékot meg 
kapja karáé onvra állandó t-lőfizelöinkön i 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdve egy evre megszakítás nélkül a 
!’• -ti Naplóra előfizet. Az előfizetés fel és ; 
negyedév-ukinl, *ö| havont a is eszközölhető. ; 
Előfizetési ár: egy évre 2S kor. t< I •' r<- 14 ; 
kői. negyedévre 7 kor egy hóra 2 kor. 
40 I Mm.it vány számot szívest n küldünk.
l i^/j fit. I a Pesti Napló kiadóhivatala.

*•* *♦* *♦* *♦* *•* *1* *•* *1* V* “Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helv /.«• m it r- azt h mai k<»r l< 2 
messzebbmenő igényinek m«’gt<-i» <»• n r«-ii<liv.lrm 
be. — Műtermein részér* • sikerült »*gv »Isór.ingii 
tapasztalt munkae rőt im giiV'rnem. meivm k aíkal 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges in« gren«l k« t a .• •gp<mt<»>al> 
bán, művészies kivitelit. n és l< gjuiánvosabban • >/ 
közölhetem.

••••••••••••••••
••••••••••A REKLAM••••••••••
• •••••••••••••••• •

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás • 
minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- • 
latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éllelő 
eleme. — Hogyan, hol és mikor hir
dethető a legsikeresebben, legjobban és 
legolcsóbban, megtudható az

„ r _ _ .

beérjen.

K« szitek fényes matt képeket a legki 
scbb nagyságtól él»-tuagyságig cs kívánatra eredeti 
színekben ; tájkép, alkalmi- - társas-fel
vételek. semi-email Ivpek ék^ . r.-ki. . t.-ny- 
kópek üveg ' porcellánra. diapositivek 
a legjutáiiyosabbaii. Kívánatra ál leiemet'- nélkül 
házhoz is megyek.

Midén azon r» menynek adok kifejezést. hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kivá'ó tisztelettel

{Rosenberg Jíerman
fényképész.

í jR.lt aláno s {Judósitó
hirdetési osztályánál

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő
BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. 

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel, pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat •

• az összes budapesti, vidéki és külföldi la- •
• pókban és naptárakban. •
• Költsegvetesek és tervezetek ingyen ! •

egészen ingyen
zomanezozott edeny képes árjegyzőket.

Próbarciidelménv : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságbal), összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frt 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll : la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és íogkefrlartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok ; ingyen csomagolás után

vétel mellett.
KOHN. gyári raktar. Budapest. Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim : Kohn, edénygyári raktár, Budapest.

A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga —

ETERNIT PALA
"Vezérlzép-viselő :

URÜGLER LAJOS NAGYMIHALY.

I;
I
I S chicht-szappan

V E D J E G Y E K :
vagy „Kulcs1

a legjobb, legkiadó 
sabb es azért a

J legolcsóbb szappan
B 'r0

Mimién kártékony vegyüléktől teljesen ment.

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

legyen ellátva.

Nyom. Landesinau B. könyvnyomdájában


